
ه1 ح ماره ۱۲۲ صف م- ش    آزادی-سال یازده

  

با آثاری از:  * دکتر  همایون آرام * م.ع.آشنا * ناصرامینی * همابرازنده * دکتر طلعت بصاری*کیخسروبهروزی 
* زنده یاد جهانگیر پارساخو* بهمن چهاردهی * * مجیدزندیه * تیمور شهابی*دکتر محمدعلی صوتی 
*عبدالرحیم طالبوف * دکتر سیمین ملک افضلی * پروفسور کاظم ودیعی  * ک. هومان * غزاله یزدی  

شماره ۲،  سال یازدهم - شماره پیاپی   ۱۲۲- اول فروردین ماه  ۱۳۹۹  

   

No 2 Vol.11  ; 21 March., 2020  . Published by Pars Mass Media, Inc.
AZADI آزادی

نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری
ربهیدیم زمستان  جور  از  و  آدم  باز  ز        و ر نو ش  خو ی    ا هو هک  هلل  لمنة ا
نمیخواست چنین روز بشارت           همچون دهلش پوست هب چوگان بدریدیم

دشمن هک 

نوروز اتن ریپوزنوروز اتن ریپوز

مراسممراسم  بزرگداشتبزرگداشت  نوروزنوروز  درروستای تنگی رس ، سنندجدرروستای تنگی رس ، سنندج  



ه2 ح ماره ۱۲۲ صف م- ش    آزادی-سال یازده

ه3 ح ماره ۱۲۲ صف م- ش    آزادی-سال یازده

آزادی
نشریه ماهانه

 اجتماعی - فرهنگی- هنری
شماره ۱۲۲- سال یازدهم 

اول فروردین ماه ۱۳۹۹
ازانتشارات  رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول : مرتضی پاریزی

زیر نظر شورای نویسندگان

AZADI Monthly Magazine
Chief Executive:
 Morteza Parizi

Publisher:
Pars Mass Media,Inc

P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

مقاالت  واصالح  کردن  درکوتاه  آزادی 
خودمسئول  .نویسندگان   آزاداست 
درقبال  خودهستندوآزادی  های  نوشته 
درمقاالت   شده  مطرح  موضوعات 

هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

با آدرس صندوق  برای اشتراک مجله  
پستی  آدرس  کنیدویا  مکاتبه  ما  پستی 

خودرابرای ما  ایمیل کنید:
حق اشتراک ذکر شده در فرم درخواست 
اشتراک فقط برای داخل آمریکاست و 
یکسال  اشتراک  ازآمریکا،  خارج  برای 
است.  پُست  هزینه  باضافه   دالر   ۵۰
دنیا  مانند همه کشورهای  اشتراک  حق 

پیشاپیش دریافت می شود. 
برای کسب اطالعات بیشتر  با تلفن زیر  
ازساعت ۹صبح تا ۵ بعداز ظهر به وقت 

شرق آمریکا  تماس بگیرید.
Tel:(781)769-5190

ویا ازطریق ئی میل به آدرس زیر با ما 
درارتباط باشید

تایپ  فارسی  به  خودرا  مقاالت  لطفا 
کرده وبه آدرس زیر ایمیل کنید:

azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org

آرشیو مجله در آدرس زیر برای همگان
بصورت رایگان قابل دسترسی است : 

www.parsmassmedia.org

صفحه نویسنده عنوان مطالب

کیخسروبهروزی           صفحه۲ یاداشت

صفحه 4   - پیام های شما

صفحه 6    - دردنیای سیاست

صفحه 8 دکتر کاظم ودیعی دومقاله درباره سیاست روز
صفحه ۱۱ غزاله یزدی نوروز درکشورهای دیگر
صفحه ۱۲ سفربه درون  کیخسروبهروزی
صفحه ۱4 دکتر محمدحسین پاپُلی یزدی ساختمان معجزه
صفحه ۱6 انتخاب م.ع.آشنا درمیان کتابها
صفحه ۱۷ - ازهمکاران چه خبر
صفحه ۱8 ک۰ هومان آموزش زبان های قومی
دکتر طلعت بصاری صفحه۲۰ زنان شاهنامه
صفحه ۲۱ کیخسروبهروزی سفره ی هفت سین مادر 
صفحه ۲۲ تیمور شهابی دراُم الُقرای اسالمی چه خبر؟
صفحه ۲۳ - درالبالی برگهای تاریخ معاصر
صفحه ۲4 - کوتاه وخواندنی
صفحه ۲6 -  پرسش وپاسخ علمی
صفحه ۲۷ جهانگیر پارساخو جدول کلمات متقاطع
صفحه ۲8 - ازاینجاوازآنجاواز همه جا
صفحه ۳۰ دکترهمایون آرام
صفحه ۳۱ طب سنتی دکتر سیمین ملک افضلی
صفحه ۳۲ ناصرامینی گوناگون 
صفحه ۳۳  جسته وگریخته  بهمن چهاردهی
صفحه ۳4 همابرازنده نوروز،جشن فرخ ازآن روزگار

صفحه ۳۷ مجید زندیه برگزیده هایی ازتاریخ موسیقی ایران

صفحه ۳8 -  غم مخور

صفحه 4۰ ترجمه دکتر محمدعلی صوتی بچه های کوچه ما
صفحه 4۲ -عبدالرحیم طالبوف کتاب احمد
صفحه 44 - شعر
صفحه 46 ک. هومان نازنین
صفحه 4۹ تا6۰ - بخش انگلیسی

A  Z  A  D  I
آنچه درشماره ۱۲۲
فروردین  ماه ۱۳۹۹

 میخوانید

یادداشت
سال نو مبارک

مدیر مسئول ونویسندگان ماهنامه 
رابه  نوروز  عید  فرارسیدن  آزادی 
خوانندگان  ویژه   به   ، ایرانیان 
می  وتهنیت  تبریک  خود  گرامی 
پربرکت  سالی  همه  وبرای  گویند 
آرزو می  وکامیابی  با سالمتی  توأم 

کنند.
، نو  درسال  که  است  این  ما  امید 
بیشتر  هرچه  وعنایت  باتوجه 
خوانندگان خود  به کارادامه دهیم 
وهرماه مجله ای پربارتر وخواندنی 
سال  این  درآغاز  کنیم.  عرضه  تر 
رهایی  سال  رود  می  امید  که  نو، 
کشورمان ازبند استبداد  باشد الزم 
است بخاطر داشته باشید  که ادامه 
ی حیات  نشریاتی ازقبیل آزادی که 
قعطًا هدفی جز خدمت به فرهنگ 
حمایت  به  ندارند،  ایران  وهنر 
دارد.  بستگی  شما  بیشتر  هرچه 
درآمریکا  دانید  می  همانطورکه 
وافراد  وعلمی  فرهنگی  بنیادهای 
جامعه  فرهنگی  رشد  به  عالقمند 
می  حمایت  نشریات   گونه   ازاین 
خود  مالی  های  وباکمک  کنند. 

می  ممکن  را  حیاتشان  وادامه  بقا 
های  کمک  به  چشم  مانه  سازند. 
دوخته  فرهنگی  بنیادهای  مالی 
ایم ونه ازافراد عالقمند به فرهنگ 
حمایت   به  اما  داریم.  انتظاریاری 
وپشتیبانی  یک یک خواننده های  
خود نیازمندیم. واین حمایت جز از 
مجله  بیشتر  هرچه  معرفی  طریق 
زمانی  در  اشتراک  حق  پرداخت  و 
که متعهد شده اید  ممکن نیست.
یک  بتواند  که  ای  هرخواننده 
خواننده  دیگر بر تعداد  خوانندگان 
بیافزاید  کمک بزرگی به بقا وادامه 

کار مجله کرده است.
تیراژ،  افزایش  که  باوریم  براین  ما 
سالیانه  اشتراک  ازطریق  بویژه 
بقای مجله  برای  مطمئن ترین  راه 
است. اگر آزادی را ازخود می دانید 
ومایلید که به خدمتش  ادامه دهد 
به  افزودن  برای  کوششی  ازهیچ 

تیراژ مجله دریغ نفرمایید.
دست شمارا  می فشاریم وبا تبریک 
 ، پیروزی  آرزوی  برایتان  مجدد، 

تندرستی وسالی نیکو داریم.
واما  بهار...

موجودی  به  درزمستان  جهان 
که  است   مانند  وپژمرده  افسرده 
خودرا  زندگی   لحظات  واپسین 
نخستین   باوزش  گذراند.  می 
ناگهان  بهاری،  مالیم   بادهای 
گیتی سرازخواب گران بر می گیرد 

وزندگی دوباره آغاز می کند.
ودیدگان  فرارسیده  بهارزیبا  اینک 
زیبا پسندان را چنان به سوی خود 
بهشت   « گویی   که  است  کشیده 
این  اما  فرود«  ازآسمان  آمده 
هربیننده  درنگاه  طبیعت  شاهکار 
زیرا  ای دیگر جلوه می کند  بگونه 
نیست.  یکسان  ها  نگاه  عمق  که 
برپرده  که  نقشی  دیگر  ازسوی 
درون  از   ، شود  می  نمایان  چشم 
گذرد  می  احساس  خانه  تاریک 
به  عاطفی  وشکل  رنگ  وهزاران 
ازگوشه  وبسیاری  گیرد  می  خود 
های تاریک خاطرات  رابرای آدمی 
هریک  بنابراین  سازد.  می  روشن  
ای  آیینه  چونان  بهار  های  ازجلوه 
خواهد بود که انسان ، تصویر  غمها 
می  درآن  را  خویش  شادیهای  و 
مطابق  را  ها  صحنه  وگاهی  جوید 
نقش احساس وبا رنگ دلخواه خود 

می آراید.
خورشید بهار

اوج  به  درآغازفروردین  خورشید 

شرف خود می رسد وباشکوه ترین 
چهره ی خویش را نشان می دهد، 
بهاررا  سپاهیان  رهبری  چراکه 
روزگار  دماراز  تا  گیرد  می  برعهده 
پنداری  برآورند.  زمستان  سیاه 
که  است  ملتی  همانند  بهار  لشگر 
پا  به  اینک  خفت،  تحمل  از  پس 
خاسته است  تا عظمتهای دیرین را 
تجدید کند وبرویرانه های گلستان 
ها  سراپرده ی  درختان را  بادیبای 
ها  سبزه  وبرفرش  بیاراید  سبز 

مروارید شکوفه نثار کند.
زندگی   که  درآغازفروردین 
زند.  می  جوانه  طبیعت  برشاخسار 
ی  برپهنه  خورشید  دلکش  تابش 
گسترد  می  حیات  نورسبز  برگها 
ارزانی   نو  وتوانی   توش  را  وجهان 
بخش  زندگی  گرمای  این  میدارد. 
می  خورشید  ی  ازسرچشمه  تنها 
را  فردوسی جوانی  گفته  وبه  تراود 

به گیتی باز می گرداند:
چو آمد به برج حمل آفتاب

جهان گشت بافّر وآیین  وآب
بتابید ازآنسان زبرج بره

که گیتی جوان گشت ازآن یکسره
ابربهار

ابرپرخروش بهاری که بربام آسمان 
بارد،  ومی  درخشد  ومی  توفد  می 
طبیعت  ی  ازحماسه  ای  گوشه 
ابرها  به دنبال هم می آیند  است. 
بارندوآنگاه بردامن  ومی روند ومی 
سبز  زمین گلهای رنگ رنگ  جلوه 
گویی  که  چنان   آن  شود  می  گر 
لشکری انبوه پیاپی به میدان کارزار 

می رسد وبه جنگ می پردازد.
اندک  بهار، گاهی درزمانی  درفصل 
ابری  شود.  می  برپا  بزرگ  توفانی 
افق  سربر  ازگوشه ی  وباد   پربرق 
رابه  خویشتن  وهرلحظه  میکشد 
می  گر  جلوه  دیگر  ورنگی  شکلی 
وبرگهای  بارد  ومی  غرد  سازد.مس 
ریزد،  می  رابرزمین  ودرختان  گلها 
وآنگاه  زند  می  برهم  چیزرا  همه 
همه چیز آرام می شود وآفتاب دل 

انگیز بهاری برگلها بوسه می زند.
بهاروزیبایی

هاست  زیبایی  ترکیب  فصل  بهار، 
می  وآسمان  اززمین  زیبایی   .
وشاخساران  اززمین  باردوسبزی 
گلهای  ی  منظره  جوشد.  می 
که  رسد  می  بنظر  چنان  رنگارنگ 
گویی زیبا ترین وبدیع ترین رنگها 
پراکنده  زمین  سبز  ی  رابرزمینه 
دربرابر   آدمی  که  هنگامی  اند. 

سراپا  ایستد،  می  بدیع  ای  منظره 
وجودش   وهمگی  شود  می  چشم 
رالرزشی ازشادمانی  فرا می گیرد . 
اگر کسی درآن لحظه ازاو بپرسدکه:
اورا  بهاری  های  اززیبایی  کدامیک 
کشانده  وشادمانی  شگفتی  اوج  به 

است؟
بی گمان پاسخی برای گفتن ندارد. 
جدا  چیز  هیچ  دراینجا  که  چرا 
اردیگری مطرح نیست. اصل زیبایی 
هاست  ومنظره  رنگها  درترکیب  
تابدان حّد که چهره ی یکایک آن 
بهار  کل  درترکیب  دلفریب  اجزای 
رنگ می بازد وحل می شود. بدین 
ورمزی  ظرف  خود،  بهار  ترتیب 
درخود  هارا  زیبایی  تمام  که  است 
اگر  حال   دراین  کند.  می  خالصه 
راستین  معنایی  بهار  برای  بتوانیم 
چه  هر  تجسم  جز  چیزی  بجوییم، 
 ، بهار  بود.  نخواهد  است  زیبایی 

خود معیار همه زیبایی هاست.
وشکوفه  پایدارباد  عمرتان  بهار 

زندگیتان  پربار

کیخسرو بهروزی
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روزهای شادی و غم

ایران پرست گرانمایه
ترین  شایسته  ارمغان  با 
بیشتر  هرچه  درودهاوشادمانی 
را  مهرآمیزتان  یادداشت  گرامی 

درنشریه آزادی خواندم
وقهرمانان  ایران  به  ازمهرتان  
شدم.  آگاه  پرستان  اجنبی  بااین  
که  بدانید  را  این  عزیز   میهن  هم 
زنان  واین  زده  کراوات  مردان  این 
ازهمین  طالیی  شده  رنگ  موی  
اسالمی  جمهوری  جنایتکاران 
هستند که آنهارا بادادن کمی  پول 
برای   الزمه  وبادستورات   گدایی 
وتبلیغ  پرستان  ایران  زدن  گول 
به  محرم  درماه  بخصوص  مذهبی 

خارج می فرستند.
دریکی ازشماره های  نشریه آزادی 

نوشتم:
ایرانی   یک  درشأن  وزاری  گریه 

آریایی نژاد  نیست
بافرهنگ   ایرانی  یک   درشأن 
روزهای  که  نیست  درخشانش 
شادیش  روز تولد  یک مشت عرب  
باشد وروزهای  غمش  بازهم وفات 

یک مشت عرب باشد. 
وغم   شادی  روزهای  ما  چنانچه 
دوپادشاه  برای  باید   داریم 
زنده  دوست   ملت  پرسِت  ایران 
یاد   وزنده  کبیر  رضاشاه  یاد  

محمدرضاشاه  آریامهر باشند. 
مهرتان افزون سرافرازباد ایران

آلمان- پروفسور پرویز کالنی  

پاسخ به مقاله دکتر نیازمند

بیداری شماره ۱۱۲ درپاسخ  نشریه 
آزادی۱۱۹   در  شده  چاپ  مطلب  به 
نیازمند  شرحی منتشر  بقلم دکتر 
به اختصار  کرده است که دراینجا  
به آن میپردازیم. درضمن نویسنده 

محمدعلی  دکتر  آقای  مقاله  این 
مهرآسا آزادی را چاپ تکزاس ذکر 
کرده اند اما  آزادی در ماساچوست 

منتشر می شود.
که  »آزادی«  وزین  درماهنامه   «
مقاله  شود  می  منتشر  درتکزاس 
یکی  نیازمند  رضا  دکتر  از  ای 
گذشته  رژیم  علمی  ازبرجستگان  
ایران چاپ شده بودکه ضروری بود  
به آن مقاله پاسخی داده شود. ابتدا 
نیازمند  نوشته  دکتر رضا  فشرده  
خوانندگان  که  کنیم  می  رادرج 
بیداری بدانند  پاسخ دکتر مهرآسا 
بخ چه موضوعی است. دکتر نیازمند  
شاه  موفقیت  اگرچه   : نویسد  می 
اسماعیل  صفوی بقبوالندن  مذهب 
تا حدی مربوط   ایرانیان   به  شیعه  
اوبود  رحمانه   بی  کشستارهای  به 
وقلبی  فکری  آمادگی  یک  ولی 
داشته   وجود  ایرانیان  بین  هم  
شیعه  مذهب  ماندگاری  موجب  که 

درایران شده  است«...
 هجوم طاعون اسالم به ایران

دکتر  ظاورم  می  بیاد  که  ظانجا  تا 
پیش  چندسال  نیازمند   رضا 
حتما  مقاله  این  است.  درگذشته 
عالقمند  ویا  سردبیر   انتخاب  به 
چاپ  آزادی  درماهنامه  دیگری 
شده است. به هرحال دراصل ماجرا 
فرقی نمی کند ونباز به پاسخ دارد.

برخالف نظر دکتر نیازمند  ایرانیان  
داشتند  رغبتی  اسالم  دین   به  نه 
ونه به شیعی گری محبتی. این دین 
مذهب  این  و  مانند   وبی  دروغین 
ساختگی وناروا راضعف  قوا وفقدان 
به  ایران  نظامی  نیروی  واراده  عزم 
این کشور  واین مردم تحمیل کرد. 
بخاطر  اسالم  تردیدی  هیچ  بی 
ایرانیان  پذیرش  مورد   وجاهتش 
این  بدبختی  کمال   با  بل  نبود، 
ایرانیان   به  مکر وحیل   دین سراپا 
این  بزرگ  دلیل  شد.  تحمیل 
همه  این  علیرغم  است.  این  ادعا  
به  ایرانیان  وکشتار  عربی  توحش  

که   وپسرانش  علی  دست  به  ویژه  
فزون  رزمیدند،  می  عمر   درسپاه 
بر دوسوم مردم همچنان  زردشتی 
پول   یعنی  جزیه   ماندندوبادادن 
وبعد  راشدین   خلفای  به  ماهانه  
ازدست  خودرا   اموی  خلفای   به 
دین سختگیر  ووحشتناک  اسالم  
رهانیده بودند. اما بدبختانه  خلفای 
ظالم  اعراب مرتب بر میزان  جزیه 
دریافتی  می افزودند  وکار به جایی 
ایران   درمانده  ملت   که  رسید  
قادربه پرداخت  چنان  مبالغی  نبود 
ودرسراشیب دریوزگی وگدایی بود 
 ، مکنت  ودارای  توانمند   وایرانی 
مزه فقررا چشید. به ناچار  راه چاره 
که  دید   دراین  ازفقر  رادرنجات 
مسلمان شود وازدادن پول جزیه  به 
خلفای احمق  عرب خالص گردد...  
اندک اندک ازبغض امویان ومعاویه 
عده  بود،  ونابکار  سّیاس  آدمی  که 
ای ازمسلمانان  بسوی خاندان علی  
متمایل  بود  درجنگ  معاویه  با  که 
شدند ودوستداران علی  یا شیعیان 
گروه  این  شند.  نامیده  علی  
)امام ششم(  درزمان  جعفر صادق 
شدند  معرفی  شیعی   ، علنی  بطور 
وجعفر هم  خودرا امام نامید  وهم 
پنج نسل  پیش از خود شامل علی ، 
حسن، حسین، زین العابدین ملقب 
به سجاد  ومحمد باقر را امام خواند  
که  امامت   بدعت  ترتیب   این  وبه 
یک کفر  مطلق دراسالم  بود وارد 

دین  اسالم شد....
بود   سنی  که  اسماعیل   پدرشاه 
نوکری از لبنان استخدام  کرده بود 
که هلل ی اسماعیل باشد واورابزرگ 
کند این مرد  ازآن شیعیان متعصب 
ازصفات  ومرتب   بود  ودوآتشه 
از  را  تسنن  ومعایب  شیعیگری  
می  اسماعیل  درگوش  دیدخود 
شیعی  اورایک  که  خواند.آنگونه 
بسیار متعصب بارآورد. شیخ صفی 
فراوان  وتباری  ایل  سنی  الدین 
آنان  ونوکرش   واسماعیل  داشت 
قزلباشان  کردند....  شیعی  نیز  را 

ودستور  گشتند  می  مردم  درمیان 
خلیفه  سه   ، مردم  دادند   می 
کنند   ونفرین  لعن  را   نخستین  
می  امتناع  واگر  شوند.  وشیعی 
آدمخواران   همان  توسط   کردند  
تکه تکه می شدند؛ وبه این ترتیب  
شیعی  بازور  ایران  مردم  وطریق  
بازور  که  صورت  همان  به   . شدند 
کرده  خم  اسالم  بار  زیر  گردن 

بودند.«

تحریم موسیقی

نشریه  دهم   سال   ۱۲ درشماره 
تحت  مطالبی   ۲۴ صفحه  آزادی 
عنوان » تحریم موسیقی«  برگرفته 
از کتاب تاریخ اجتماعی ایران بدین 
شرح درج شده بود:» درغالب منابع 
موسیقی  با  عتیق   عهد  مذهبی 
عهد  است.«  نشده  مخالفت   وآواز 
برای  مسیحیان  اصطالح  عتیق  
یهود  مقدس  کتب   ودیگر  تورات  

)Hebrew Bible( می باشد.
های  درنوشته  بیشتر  توضیح  برای 
موسیقی  با  تنها  نه  یهود  مذهبی  
نگردیده  مخالفت  آواز  وخواندن 
آالت   ازنواختن   بارها  بلکه   ،
موسیقی، رقصیدن وخواندن سرود 

نام برده  شده است.
درکتاب مزامیر  که نگارش آن  به 
پیش  اسرائیل)۱۰۰۰  پادشاه  داود 
ازمیالد(  نسبت داده شده کراراً به 
ونواختن   رقص،  سرودها،  خواندن  
عبادت   برای  موسیقی   آالت 
وستایش خداوند اشاره شده است:

جدید  سرودی  تو  برای  خداوندا   «
ده  بربط  بانواختن   خواند،  خواهم 

تار«)۱۴۴:۹(.
شوفار  بانواختن  را(  )خدا  اورا   «
وچنگ،  بربط  با  اورا  کنید،  مدح 
انواع  وبا  بستائید،  ورقصیدن  بادف 
آالت موسیقی و فلوت« )۱۵۰:۳-۴(

کتاب مزامیر داود
یکی از سرودهای مزامیر داود را که 

این  در روزهای شنبه می خواندند 
بود:» با آلت موسیقی که ده تار دارد 
، با بربط وباسرودی که به همراهی 

چنگ خوانده می شود«)۹۲:۴(
پس ازرهایی قوم اسرائیل  ازاسارت 
کرده  ثبت  چنین  تورات  درمصر، 
است:» سپس میریام)مریم( خواهر 
وباهمه  به دست گرفت  هارون دف 
به  آغاز  خود  های  دف  با  ها  زن 
آنها  برای  ومیریام  کردند  رقصیدن 
سرود خواند.« استفاده از موسیقی 
واول  داوران  مقدس  های  درکتاب 
است:»  گردیده  ذکر  نیز  ساموئل 
خود  خانه  به  نفتاح  هنگامیکه 
او،  تنهافرزند  دخترش  بازگشت 
درحالیکه ازشادی دف می زد ومی 
رقصید به استقبال او ازخانه خارج 

شد«)داوران ۱۱:۳۴(
» پس از آنکه داود کولیات رابقتل 
به  اسرائیل  فاتح  وسپاه  رساند 
راه  درطول  بازمیگشت،  وطن 
با  اسرائیل  شهرهای  ازتمام  زنان 
سازوآواز به استقبال شائول پادشاه 
می  درحالیکه  آنها  آمدند.  بیرون 
)اول  خواند.«  می  سرود  رقصیدند 

ساموئل۱۸:۶-۷(
دکترهمایون آرام - نیویورک

توزیع هروئین هنگام انتخابات

درخبرها آمده بود که یکی از کاندیداهای 

ااز   یکی  درجلوی  انتخابات  نمایش 
بین  حوزه های رأی گیری هروئین 
رأی دهندگان پخش می کرده است 
مردم  بجای  دیگر  ای  درحوزه  و 
شخصی  بالباس  را  سربازان  عادی 
آیا  بدهند.  تارأی  بودند  کرده  صف 

این خبر جالب را خواندید یانه؟
منوچهر از کالیفرنیا
بله این خبررا دیدیم اما باورکردنش 
داشته  صحت  اگر   . است  مشکل 
خون  مردم  این  حال  به  باید  باشد 
است  دروغ  خبر  واگر  گریست. 
درروزهای  آخوند  مانند  مانباید 
اطالعات    ۵۷ بهمن  از۲۲  پیش 
دروغ به مردم بدهیم. رژیم مذهبی 
آنقدر ایرادواقعی دارد که نیازی به 
دروغ گفتن وشایعه ساختن نیست.

جعبه سیاه

اسالمی   جمهوری  شماچرا  بنظر 
سرنگون  هواپیمای  سیاه  جعبه 

شده اوکراینی را پس نمی دهد؟

مهرانگیز - نیویورک

ونه  برخورداریم  غیب  ازعلم  نه  ما 
مفسر سیاسی هستیم. اما هر کس 
دراین  که  بزند  حدس  تواند  می 
است  شده  ضبط  اطالعاتی  جعبه 
که مسلمًا جمهوری اسالمی را بیش 

وازنظر  خواهدکرد   رسوا  ازپیش 
دستوردهنده  المللی  بین  قوانین 
دردادگاه  موشکهارا  شلیک  برای 
علیه  جنایت  جرم   به  المللی  بین 

بشریت محکوم خواهند کرد.

باسپاس

هنرمند گرامی آقای دولتشاهی
این  صفحات  که  لحظات  آخرین  در 
شماره بسته می شد دوتابلوی جالب 
شمارسید که درشماره آینده یکی از 

آنهارا چاپ خواهیم کرد.
درضمن دست اندرکاران ماهنامه نیز 
متقابال  و  سپاسگزارند  شما  مهر  از 
نوروز فرخنده را به جنابعالی و خانواده 

محترمتان  شادباش می گویند.
بیشترشمارا  موفقیتهای  نو  درسال 

ازخداوند خواستاریم.

یادآوری

درپی توضیحی که درشماره گذشته 
دادیم  دکتر همایون آرام و تیمسار 
اقصی ودکترفریدون زمانی  چکهایی 
برای کمک به آزادی ارسال داشتندکه 
ازمهرآنها وهمراهیشان سپاسگزاریم. 
نامه  که  مشترکین  از  بسیاری  اما 
هنوز  بود  شده  ارسال  برایشان 
قبل  ازشماره  که  اند  نداده  پاسخی 
حذف  مشترکین  ازلیست  نامشان 
قوت  به  آنها  بدهی  همچنان  شداما 

خود باقی است.
می  فقط  آزادی  مانند  ای  نشریه   
تواند باحق اشتراکها و کمکهای مادی 
عالقمندان به حیات خودادامه دهد. 

پس بفکر نشریه خود باشید.
ازتوجهی که مبذول می فرمایید قباًل 

سپاسگزاری می کنیم.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی برای  کشورهای مختلف به شرح زیراست:
آمریکا                                 50    دالر

کانادا          ۱00 دالر
اروپا          ۱50 دالر
خاورمیانه         ۱60 دالر
استرالیا         ۱80 دالر

  نشریه برای مشترکین با پست سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش دریافت می شود از حمایت  و همراهیتان 
سپاسگزاریم.
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مذاکرات افغانستان
 با آمریکا

درروزنامه  حقانی  الدین  سراج 
نیویورک تایمز درتاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ 
درستون آراء و.نظریات  می نویسد: 
» وقتی  نمایندگان ما  درسال ۲۰۱۸ 
متحده  ایاالت  با  گفتگوهای خودرا  
آغاز کردند  مطمئن بودیم که  هیچ 
مابه  نیست.  ما  درانتظار  موفقیتی 
آمریکایی ها اطمینان نداشتیم وپس 
از ۱۸ سال نبرد و جند مذاکره  ناموفق  
می دانستیم هرگونه مذاکره با آمریکا 

بی نتیجه است.
بااینهمه تصمیم گرفتیم  تا یکباردیگر 
بخت خودرا بیازمائیم. جنگ طوالنی 
ببار  را  سنگینی  هزینه  همه  برای 
عدم  کردیم   می  فکر  بود.ما  آورده 
برای صلح  به موقعیتهایی که  توجه 
پیش می آید  عاقالنه نیست  هرچند 
به  امید  حاوی   ها  موقعیت  این  که 
از  بیش  طی  نبودند.  قطعی  صلح 
افغانهای  خون  هرروز   ، چهاردهه 
است  شده  ریخته  عزیزبرزمین 
وهرکس عزیزی را ازدست داده است.
همه از جنگ خسته اند. براین باورم 
که کشتار مردم ومجروح کردن آنها 
علیه  جنگ  ما  شود.  متوقف  باید 
آمریکارا  رهبری  به  ائتالف  نیروهای 
آغاز نکردیم. ما مجبور به دفاع ازخود 
شدیم. نخستین ومهمترین خواست 
از  بیگانه  نیروهای  رفتن  بیرون  ما  
گر  ا  است.  بوده  افغانستان  خاک 
امروز درآستانه  امضای پیمان صلح 
با آمریکا هستیم، موفقیت کوچکی 

نیست.
رهبری  به  ما  ی  کننده  مذاکره  تیم 
همکارم مال عبدالغنی برادرو محمد 
بطور خستگی  زای   استنک  عباس 
مذاکره  با  گذشته  ماه  در ۱۸  ناپذیر 
تا  اند  کارکرده  آمریکایی   کنندگان 
امکان توافق را ایجاد کنند.ما علیرغم 
تکرار نارضایتی ها و ناراحتی ها در 
صفوف خود ، و انجام بمباران شدید 
و  آمریکا  توسط  ما  روستاهای  علیه 
 ، آمریکایی  طرف  خواستهای  تغییر 
ادامه مذاکرات  روند  به  همچنان 

 داده ایم. 
ترامپ   پرزیدنت  که  زمانی  حتی 
کرد  صادر  را  مذاکرات  قطع  دستور 
ما   درهای نزدیک شدن به صلح را 
بازگذاشتیم  زیرا ما افغانها  از ادامه 
جنگ بیش از دیگران ضربه خورده 

طرفین   سازش  عدم  دنبال   به  ایم. 
این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت.
ما به ادامه مذاکرات  بادشمن وفادار 
ماندیم و تصمیم گرفتیم اگر  مرگ از 
آسمان ببارد  ماباید بر عهد خویش 
برای پایان دادن به جنگ وخونریزی  
وفادار بمانیم تا صلح وآرامش را به این 

سرزمین بازگردانیم. 
درداخل  مردم  های  نگرانی  به  ما 
نوع  درمورد  افغانستان   وخارج 
نیروی  ازخروج  پس  که  حکومتی 
فرمانروایی  برافغانستان  بیگانه 
به  من  پاسخ  واقفیم.  خواهدکرد  
این است که  مردم  ها   نگرانی  این 
تعیین  را  حکومت  نوع  افغانستان 
خواهند کرد.بگذارید  جنگندگان ما  
روند مذاکره برای آزادسازی کشور و 

عدم دخالت بیگانگان در
امور داخلی ما

را ادامه
داده 

وبرای 

نخستین 
باراین 

خواسته را تأمین
 کنند .مهم است که  هیچکس 

درروند مذاکرات واقعی با پیش شرط 
مانعی  شده   تعیین  ازپیش  نتایج  و 
ایجاد نکند .ما متعهدیم که با طرفهای 
سیستم  از  و  کنیم  همکاری  دیگر  
را  افغانها  همه  صدای  که  سیاسی  
وصدای  کنیم  پیروی  دهد   پژواک 

هیچ افغانی، ناشنیده نماند.
آزادسازی  برای  که  هستم  مطمئن 
میهن از  تسلط و مداخله خارجی با 
همکاری یکدیگر یک رژیم اسالمی   
همه  درآن   که  کرد  خواهیم  برپا 
افغانها  حقوق مساوی داشته باشند 
دراسالم  که  زنان  حقوق  ودرآن 
تضمین شده- ازحق تحصیل  تا حق 
کارکردن- محفوظ خواهدبودو درآن 
برپایه شایسته ساالری  موقعیتهای 

مساوی  وجود خواهد داشت.
همچنین ما از نگرانی هایی درمورد  
انگیز  تفرقه  گروههای  ظرفیت 
افغانستان که امنیت منطقه وجهان را 
تهدید می کنند  نیز آگاهیم. اما  این 
گزارشهایی  برمبنای  بیشتر  نگرانی 
درباره گروههای خارجی  درافغانستان 
است که با مبالغه بسیارازسوی همه 

درگیرشدگان درجنگ  همراه است. 
هیچ افغانی نمی خواهد اجازه بدهد  
سرنوشت  گروههایی  چنین  که 
و  بگیرند  دردست  را  افغانستان 
افغانستان را به صحنه جنگ تبدیل 
کافی  اندازه  به  تاکنون  کنند.ما 
ازدخالت بیگانگان  رنج کشیده ایم.
را  افغانستان  مردم  با  همکاری  ما 

درزمینه ای ادامه خواهیم     داد  تا 
مطمئن شویم که  افغانستان 
جدید  سنگر 
استحکام 
وثبات  
است 

وهیچکس  
در افغانستان 
احساس تهدیدو ناامنی 

نخواهدکرد.
ما از چالشهای پیش رو  آگاهیم.  شاید 
بزرگترین چالش ما  اطمینان یافتن از

افغان  گروههای  همه  کاری  سخت   
است که مخلصانه به آینده مشترک 
همه افغانها فکر کنند  ومن اطمینان 
دارم که این شدنی است.اگر بتوانیم 
برسیم  توافقی  به  با دشمن خارجی 
توانیم  می  راهم  داخلی  مخالفتهای 

ازطریق مذاکره برطرف کنیم.
چالش دیگر عالقمند کردن  جامعه 
بین المللی  ودرگیرکردن آنها بطور 
بازسازی  و  ثبات  ایجاد  در  مثبت  

افغانستان است.
احترام  برمبنای  همکاری   آماده  ما 
المللی  بین  همکاران  با  دوجانبه  

پایدار  صلح  ایجاد  و  دربازسازی 
اهمیت   به  هستیم.ما  درافغانستان 
و  آگاهیم  کشورها  همه  با  دوستی 
به رفع نگرانی های آنها  بطورجدی  
کشورها  دیگر  پرداخت.واز  خواهیم 

نیز می خواهیم که به تمامیت ارضی
و حاکمیت وثبات  افغانستان احترام 

بگذارند.

طالبان چه می خواهند؟

طالبان چه  می خواهند؟ استدالل می 
نیست.  یکدست  گروه  این  که  شود 
کنیم  باور  که   ، رود  می  انتظار  این 
حداقل برخی در رهبری طالبان دید 
واقع گرایانه تر و ظریف تری دارند.« 
همچنین هشدار می دهند که برای 
برای  »باید   ، مذاکرات  در  موفقیت 
نمی  آنها  که  باشد  روشن  طالبان 
توانند با زور و ترور حکومت کنند.« 
در آن جبهه ها ، ممکن است گزینه 
حقانی به عنوان عالمت استقبال در 

نظر گرفته شود.

دیپلمات اتریشی  درسفررسمی به 
ایران به کرونا مبتالشد

یک دیپلمات اتریشی که »آلکساندر 
شالنبرگ« وزیر امور خارجه اتریش 
را در سفری رسمی به تهران همراهی 
میکرد، به دلیل احتمال ابتال به ویروس 
کرونا در یکی از بیمارستان های شهر 

وین قرنطینه شد.
گذشته  هفته  شالنبرگ  آلکساندر 
رفت  تهران  به  رسمی  سفری  برای 
از  ایرانی  مقامات  از  تعدادی  با  و 
جمله حسن روحانی و جواد ظریف، 
خارجه  امور  وزیر  و  رئیس جمهوری 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روزنامه »کوریر« یک عضو 
هیات دیپلماتیک اتریش که در این 
همراهی  را  خارجه  امور  وزیر  سفر 
کرد، هم اکنون در بیمارستان »قیصر 
به  قرنطینه  در  وین  یوسف«  فرانس 

سر می برد.
خبرگزاری   ،  APA گزارش  به 
بیمار عالئمی چون تب،  این  اتریش 
داشت.  سرفه  و  تنفسی  مشکالت 
هنوز  او  کرونای  آزمایش های  جواب 
امور  وزارت  این  از  و  نشده  اعالم 
خارجه اتریش حاضر به پاسخگویی 
به سواالت روزنامه کوریر در این باره 
این  درباره  اطالع رسانی  و  نشد 

موضوع را به آینده موکول کرد.

هیات  همراه  به  که  مبتال  فرد 
روز  رفت،  تهران  به  اتریشی 
دوشنبه ۲۴ فوریه با عالئم کرونا 
به وین، پایتخت اتریش بازگشت. 
به  را  موضوع  سه شنبه  روز  او 
برای  که  اضطراری  تلفن  خط 
درباره  مشاوره  و  اطالع رسانی 
در  کشور  این  در  کرونا  بیماری 

نظر گرفته شده، اطالع داد.
به گزارش روزنامه کوریر به نقل 
تا  دیپلمات  این  منابع  برخی  از 
جدی  را  موضوع  پنج شنبه  روز 
به من  بار  گفته »چند  و  نگرفته 
پزشک  به  باید  که  شد  گفته 

خانواده مراجعه کنم.«
که  کرده  تاکید  روزنامه  این 
واقع  در  اشتباه  اتفاق  و  اقدام 
سوی  از  شده  ارائه  مشاوره های 
مرد  این  به  بهداشت  وزارت 
خواسته اند  او  از  که  بوده اند، 
پزشک  یک  با  و  مانده  خانه  در 

تماس بگیرد.
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد 
ایران روز یکشنبه پیش از دیدار 
همتای  شالنبرگ  آلکساندر  با 
اتریشی اش در یکی از سالن های 
به  خطاب  خارجه،  امور  وزارت 
با  »باید  بود:  گفته  خبرنگاران 
نفر دست بدهم، بخداکرونا  یک 

هم ندارم«.

کورونا و مقامات
 جمهوری اسالمی

در ادامه موج ابتال به کرونا در میان 
مردم و مسئوالن ایران، روز پنج شنبه 
۲۷ فوریه ۲۰۲۰ ابتالی قطعی معصومه 
ایران  رئیس جمهوری  معاون  ابتکار، 
معاون  دو  و  خانواده  و  زنان  امور  در 
دانشگاه علوم پزشکی قم تایید شد 
و سیدهادی خسروشاهی سفیر سابق 
ایران در واتیکان به دلیل کرونا در قم 

جان سپرد.
خبر  ایران  روزنامه  توئیتر  صفحه 
ابتالی ابتکار به کرونا را تایید کرد و 
نوشت: »نتیجه تست کرونای معصومه 

ابتکار مثبت اعالم شد.«
همشهری  روزنامه  تلگرامی  کانال 
در استان قم نیز از ابتالی دو معاون 
استان  این  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به کرونا خبر داد و هشدار داد: »در 
به  بهداشتی  مسائل  که  صورتی 
شاید  نشود  رعایت  قم  در  درستی 
هم  هزار  تا ۳  به ۲  ما  تخت  به  نیاز 
این رئیس دانشگاه  از  برسد.« پیش 
علوم پزشکی قم نیز به کرونا مبتال 

شده بود.
بین  که  خسروشاهی  هادی  سید 
سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ سفیر ایران 
در واتیکان بود، صبح روز پنج شنبه 
در بیمارستان مسیح دانشوری جان 
به  قم  در  پیش  روز  چند  او  باخت. 

کرونا مبتال شده بود.

خود  درسایت  فارسی   بی سی  بی 
روز  ایران  خبری  نوشت:منابع 
درگذشت  از  فوریه   ۲۶ چهارشنبه 
قمی  ساله   ۲۳ دختر  شیخی  الهام 
ویروس«  »کرونا  به  ابتالی  دلیل  به 

خبر دادند.
ایران،  خبرگزاری های  گزارش  به 
که  فوتسالیست  شیخی  الهام 
سابقه بازی در تیم ملی و تیم های 
داشت  را  غیره  و  اصفهان  سپاهان 
دلیل  به  می کرد  زندگی  قم  در 
ظهر  از  بعد  کرونا  ویروس  به  ابتال 
دست  از  را  خود  جان  چهارشنبه 

داد.
الهام شیخی ۲۳  گزارش  این  طبق 
سال سن داشت و یکی از بازیکنان 
شمار  به  ایران  ملی  تیم  فوتسال 
زندگی  قم  شهر  در  که  می رفت 
بیماری  شیوع  دلیل  به  اما  می کرد 
بیماری  این  به  نیز  او  قم  در  کرونا 
از  را  جانش  نهایت  در  و  شد  مبتال 

دست داد.
این بازیکن سابقه بازی در رده های 
بانوان  ملی  تیم  سنی  مختلف 
لیگ  در  و  داشته  کارنامه  در  را 
بهترین ها  از  بانوان  فوتسال  برتر 

محسوب می شد.

سامانه پاتریوت برای ترکیه

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه پس از 
کشته شدن دو سرباز این کشور در 
منطقه ادلب سوریه اعالم کرد ایاالت 
متحده آمریکا ممکن است که سامانه 
ترکیه  به  را  پاتریوت  موشکی  دفاع 

بفرستد.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  طبق 
وزیر دفاع ترکیه که با سی ان ان ترک 
»علیه  افزود:  است،  کرده  گفت وگو 

کشور ما تهدید حمالت 

هوایی و موشکی وجود دارد. ممکن 
ما  کمک  به  پاتریوت  سامانه  است 

بیاید.«
فوریه  اوایل  از  گزارش  این  طبق 
تاکنون در مجموع ۱۶ سرباز ترکیه در 
این منطقه کشته شده اند. درگیری ها 
بین آنکارا و دمشق از ابتدای این ماه 

چندین برابر شده است.
مخالفان دولت اسد می گویند که در 
استان ادلب، ارتش ترکیه با پوشش 
آتش توپخانه از حمله شورشیان برای 
شهر  و  نیرب  روستای  بازپس گیری 
کرده  پشتیبانی  سراقب  راهبردی 
است. این دو شهر به دست نیروهای 
پس  باز  شورشیان  از  سوریه  دولتی 

گرفته شده است.
خود  گفت وگوی  در  آکار  خلوصی 
همچنین تاکید کرد که ترکیه به دنبال 

رویارویی با روسیه در سوریه نیست.
از  یکی  که  گفت  ترکیه  دفاع  وزیر 
مدیریت  مناقشه  مورد  موضوعات 
فضای هوایی بر فراز ادلب است. وی 
ابراز امیدواری کرد که روسیه در این 

موضوع دخالت نکند.
مقام های  بین  مذاکرات  دوره  دو 
مسکو  و  آنکارا  در  ترکیه  و  روسیه 
در ماه فوریه بدون رسیدن به نتیجه 

خاصی به پایان رسیده بود.
کردن  متقاعد  برای  احتماال  ترکیه 
واشنگتن به دریافت سامانه پاتریوت 
آنکار  چراکه  شود  روبرو  مشکل  با 
پیش از این سیستم دفاع ضدهوایی 
اس-۴۰۰ را از روسیه خریداری کرده 

است.
ترکیه  اینکه  بر  تاکید  با  آکار  آقای 
سامانه  خرید  به دنبال  همچنان 
سامانه  آمریکایی  )معادل  پاتریوت 
اس-۴۰۰( است، افزود: »سامانه اس-

۴۰۰ فعال خواهد شد... در این مورد 
شکی وجود ندارد.«

دردنیای سیاست چه می گذرد

                          دردنیای سیاست چه می گذرد
        

 

شالنبرگ وزیرامورخارجه اتریششالنبرگ وزیرامورخارجه اتریش

سامانه دفاع موشکی پاتریوت
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آیا درون وبرون باهم اند؟
بدون  گوید:»  می  ترامپ   وقتی 
قیدوشرط حاضر به مذاکره با ایران 
است«  هدیه نیست واگر می گفت  
تحریماتی  را سبک می کنم  برای 
نیت  حسن  عین  مذاکره  به  ورود 
بود. بنابراین  ذوق زدگی سیاسی  از 
سر فشار  »غربتی به اختیار« رفتن 

درشأن یک فرد سیاسی نیست.
نظام ایران والیی  نشسته درضوابطی 
بسیار دمتفاوت  از نظام های  جاری 
است  زیرا پایه وریشه ای درمذهب 
دارد. یعنی حتی اگر  ورافتد  قدرت 
بسیج مردمان  دراوست تا آنجا که 
بتواند. غیراز عهد صفویه  در عهود 
سرِکار  باقدرِت  مذهب   نیز   دیگر  
بوده  یا در دادوستد  ،  درکشمکش 
کنید   حساب  هرطور  پس  است. 

قدرت مذهبی ، به حساب است.
ازبدو فرصتی که همین آمریکا واروپا  
به آنهاداد  بنام انقالب والبته نقائصی 
در  باغرب  نظام  این  درکاربود،   هم 
با آمریما  به  مخالفت است و بویژه 
دلیلی که ملموس است وازآن  حرف 
نمی زنند. وآن عصیان  علیه حضور 
و ادخال واشغال  غرب در خاورمیانه 
درهمان   بود   این  جز  اگر  است.که 
یکسال  ونیم اول انقالب  که آمریکا  
با دولت برآمده از انقالب درمذاکرات 
بود.  رسانده  سامان  به  کاررا   ، بود 
همیشه  منافع   سبب  به  آمریکا  
بوده  والیی  ایران   با  مذاکره  طالب  
امروز   ترامپ  آقای  واگر   وهست 
پیشنهاد  را  قیدوشرط   بی  مذاکره 
می کند  به این دلیل  است که در 
لفظ وسخن  به هتاکی رفت ودرعمل 
رفت ها  وتحریم   برجام  ترک  به 
حرفی  به  نکرد   اثر  دید   ووقتی 
نظام   یک  والیی   نظام  رفت.  تازه 
ولی   ، البته  نیست.  معمولی 
دیپلماسی   درعرف   امضا  حرمت 

امضای  ترامپ  هست.  که  غرب 
نزد هم  تا  برداشت  راازبرجام  آمریکا 
رود.والبته  نمایی  به قدرت  امضاها  
می  اینک  بترساند.  را  والیی  ایران 
بینیم  که اروپای متحد  تابه امروز  
امضای  گذار  وحرمت  طرفداربرجام  
درتهدید   ترامپ   یعنی  خوداست. 
تعرفه گمرکی بااروپا است  که: بامن 

یا بی من به تنبیه ایران؟!
بردی  هنوز  ترامپ   جبهه   دراین 
است   ممکن  چگونه  پس  ندارد. 
داشته  بردی   والیی  ایران   درجبهه 

باشد؟؟
مرز   برون  در  که  شنویم  می  اینک 
بعض نامداران ، حرف ازاین  مبنا می 
معمولی  نظام   این  که  چون  زنند  
نیست  پس آمریکا باید  ترک رفتن 

به مذاکره کند. البته جلوی  سخن 

است  رأی  استقالل  اراده   از  حاکی  
ومقبول.

ناشنودنی  آمریکا  ازسوی  ولی 
ترامپ  باشد   اگرجزین  که  است 
سیا  وارکان   ومشاوران  سفید  وکاخ 

واطالعات باید به مرخصی روند.
ونیز می شنویم  که می گویند مردم  
تا آخر  همین سال  نظام  بزودی و 

والیی رابه سقوط  خواهند برد.
***

دیگر آنکه تظاهرات  درایران والیی  
بعهد  آن   هادارد.مهمترین  سابقه 

احمدی نژاد  وحرکت سبز بود.
بویژه   تظاهرات   درتأثیر  هیچکس 
ازاین نوع  اخیر شک ندارد. ولی نظام 
دروضعی بود  پرالتهاب. اینک که به 
پرداخت غرامت به قربانیان رفته  از 

آن دور خارج می شود.
برای فرداها باید به حرکات اعتراضی 
جان داد ولی نباید فراموش کرد  که 
 ۲۰۰۰۰۰ بسیج  قدرت  وسپاه   نظام 
اثر  وبی  تخریب  برای  دارند  نفری  
دادن  قربانی  به  وچرا   ها.  ساختن 
نه سازمان   درحالیکه  رضا دهیم  ها 

داریم و نه مایگان....
نظام ایران  قطعاً  یک نظام  معمولی 
نیست. ولی بلد است برود  به یک 
مثل  باغرب   نبش   دو  دیپلماسی 

عهد برجام  وهم دراین عهد  که می 
گوید  فشاررا  بردارید  آماده  مذاکره ام. 
توجه:  ترامپ هنوز  مایل  به مذاکره 
نیست. زیرا با  متفقان ایران)روسیه 
نرفته است.وبا  به مذاکره   وترکیه(  
نیمه متفقان  اروپایی خود  نیز برسر 

ایران  به توافق نرسیده است. 
پس ترامپ نه بمذاکره  میتواند برود 
نه به جنگ. تنها کاری که بدان متیل  
دربرابر  شعار»   که   است  این  است 

آمریکا ازخاورمیانه برود«  مقابله کند 
واین درست کاری  است  که در دوحه 
در مذاکره  با نخست وزیر  عراق کرد  
وقرارشد  ارتش آمریکا  درعراق فعاُلً 
بماند  وبعید است  مجلس عراق  آن  

را تأیید نکند.
نتیجه آنکه: 

دعوت   به  که  والیی   ایران  قوای   -
دولت عراق  به عراق آمده اند فعاًل 

درعراق  می ماند.
اشغال   بسبب   که  آمریکا  قوای   -
با توافق ، درعراق  اند  نیز  درعراق  

می مانند.
ریاست  بعدازانتخابات   تا  وطرفین  
ترامپ   ودوردوم  ایران  جمهور 

دربگومگو هایی  باقی خواهند بود.
که  بپردازیم  این  به  باید  اینک 
مفروضات ما  برای سقوط نظام  کدام 

است؟
- درشرایط امروزی:

وایران  آمریکا  برای  به جنگ   رفتن 
به  هرکدام  والبته  نیست.  شدنی 

دالیلی.
- درشرایط فعلی تجربه نشان داده 
ساقط  برای   کافی  تظاهرات  است 

کردن  نظام نیست. 
مخالفان سنتی  فعلی   درشرایط   -
نظام ، سبزها واصالح طلبان  آمادگی 
روحانی  انتقادهای  درسبد  خودرا 

نهاده اند  وبی او  تدارکات ندارند.
- نه دردرون و نه دربرون  وحدت نظر  
درعرصه  پس  ندارد.  وجود  وعمل  
حالت  انتظار  وفرصت طلبی هست. 

بی آنکه اراده ای  برتضرع کنند. 
هواپیمای  آن  دادن  ازسقوط  پس 
مسافربری اوکراین  درکشورهایی که 
تشویق   با  ایرانیان  داشتند   قربانی 
مقامات مربوط  ، به سوگواری رفتند. 
رنگ  آنها   چلسات  بقدرارزنی  ولی 

سیاسی نداشت زیرا:
خواست دولت مربوط بود.!؟

آن   وارزیابی  سلیمانی   قتل  درباره 
دولت  البته  نیست.  نظر  وحدت 

ما   یا  من  گفت:  جانسون  انگلیس  
عزاردارنیستیم چون آن ژنرال  می 

خواست سربازان مارا بکشد.
حال ببینید  جراید جهان را که در 
کارشناسان   ازسوی  خود   اکثریت 
به  تقبیح رفتند. ولی در برون مرز  
دسته های موافق  ومخالف  ایرانیان  

بجان هم افتادند.
آیا این نشان نمی دهد که ما مدعیان  

دموکراسی  ابداً دموکرات نیستیم.
دولت  به  تند  حمالت   دیگر   مورد 
او  به  که  ای  نویسنده  بود.  آبادی 
چه  بسیارندولی  موارد  بالیدند  می 

سود...؟
دهها  دیدم  سلیمانی  درمورد 
اورا  قتل  دراروپا  ایران والیی  مخالف 
درجراید  حتی  نامیدند.  جنایت«   «

مذهبی کلیسایی.
رادیو فردا  مظهر اپوزیسیون  برون 
مرزی های  ایرانی شده است. کیست 
می  کنگره  را  آن  هزینه  نداند   که 
دهد، پس طوطی کنگره استوربطی 
به ما نداردمگر آنکه  سر به سیاست  
یکسویه آمریکا  سپرده باشیم، که 

مغایرت دارد با استقالل ما.
ایران وغرب  دربی اعتمادی بهم اند. 
اینکه ما فکر می کنیم  غرب حامی 

ماست  اشتباه فاحشی است.
***

F.F.Roch فرانسوآ  فریسون  رًش
پژوهشگر »C.N.R.S«  فرانسه می 
گوید: دریمن  هراتفاق شوم که روی 
دهد  بحساب حوثی ها  می نهند. 
ازجمله  درجریان بمباران  مسجدی 
دراردوگاه  نظامیان  که ۱۱۶ تن قربانی 
گرفت. ذکر این تک مثال  برای آن 
است که  دنیای امروز  ما هدف  نشر 
اخبار  عوضی هم هست.وکار اخبار 
عوضی  به چاپ نقشه  های عوضی  
ناآرام خاورمیانه   مناطق   رسیده در 
که اخیراً در  مؤسسه  چهان عرب  
برآن افشاگری ها شد. ازجمله اینکه  
نقشه ای از خاورمیانه  درین مؤسسه 
یا  اسرائیل   که  رسد   می  بفروش 
مثاًل بخشی از فلسطین  برروی آن 
ازاین  دیگر  وبسیاری   وجودندارد. 
دررابطه  پاکستان.  درمورد  موارد  
دررابطه   چین  ودرمورد    . هند  با 
حتی   وعجبا  مجاور.  دریاهای  با 
به  وابسته   جزایر  مثل   درمواردی 
فرانسه ، کشوری که ساالنه  بخشی 
را  عرب  جهان  مؤسسه  بودجه   از 

تأمین  می کند.
ما  ها،  زمینه  درتمام  حال  بهر 

درمحاصره  اطالعات عوضی هستیم. 
وفرض براین داریم  که فرنگان همه 
کارشان  بی عیب ونقص است وحتمًا 

قانونی عمل می کنند.
والیی   نظام  علیه  مبارزه  درکار 
واقعی  اطالعات   درکسر  ما  ایران، 
سپر  سینه  که   است  هستیماین 
می کنیم وبجایی نمی رسیم و بجان 
افتیم. درمورد عراق  اینک  هم می 
سیستانی »آیت اهلل«  هم می گوید  
حرف  بروند.  باید  ایرانی  نیروهای 

درستی است ولی نمی گوید :
ازعهد  اینجا چه می کنی؟  آمریکا   
جرج واکر بوش  تا امروز؟ شاید هم 

گفته باشد و بعمد نقل نشده است.
***

»هیچ انسان فرهیخته  طالب  جنگ 
نیست.« این سخن  هرودوت  بگوش 
جوامع   بعضی  در  ولی  رسیده  ما 
اسلحه  بدون  که  داریم  آدمهایی 
خوابشان  نمی برد. آمریکا بر اقتصاد  
اسلحه هم متکی است . می سازد

های  قرارداد   ماقربانی  بفروشد.  تا   

 . نرود  یادمان  شدیم.  هم  سالحی 
اینک آمریکا  جنگ باایران را طالب 
ایست  وبدنبال یک فرصت  است . 
تردیدی برآن نیست. اینکه ایران  تا 
آخر می رود  نیز یقین است. منتهی 
وقتی هیچ  چیز قابل  پیش بینی  
شود.  می  شدنی   هرچیز  نباشد  

خطر!
ترامپ نشان داد  که به جنگ  بی 
رغبت نیست. اگر بولتون رابرداشت  

بسبب جنگجویی او ، علت آن بود
زد.  می  حرف  عریان  بولتن  که  
جنگ  به  تمایل  ترامپ   درحالیکه 
را پوشیده می دارد  زیرا از شکست 

وحشت دارد.
***

حساب وطن  وحساب انقالب  ونظام  
می  وطن  دید.  باید  جدا   جدا  را 
ماند. نظام ها رفتنی اند. آن حرکت 
بیگانه  نزد  محورش   که  سیاسی  
این  است  وطن  کننده  زایل  باشد  

خطرناک  اندازه  بهمان  شود«   می 

است که آنها بمانند.
شعار  » آنهابروند همه چیز درست 

ناگزیر  تحولی   « به  بی شک   ایران 
را  تحول  این  چرا   ما  رود«.   می 
بدست  بیگانه بسپاریم. آنهم بیگانه  
ای که در کشورما  امتحانش را  داده 
درقبال   ، دمشروطیت  استدرقبال  
حریصانه   واشغال  جهانی   جنگ 
ودرقبال  ملی شدن نفت  ودرقبال 
انقالب  از  قبل  بنیادی   اصالحات  
اسالمی ودرقبال مصرف  درآمد نفت 
خود   متفق  به  ها  کمک  ودرقبال 

وداستان هایزر.
در۲۲۷ سال  پیش انقالبیون  فرانسه  
چنان  دراعدام  لویی ۱۶ عجله کردند       
که مأمور  گیوتین  چانه شاه را زد  نه 

گردن اورا 
شتاب  ما برای  خاطر دیگری  مهلت  

تحول ناگزیر را می کشد.
اما  نداریم.  هادی  نداریم.  سازمان 

هنوز اندک عقلی که داریم.

۱- آیا درون وبر ون باهم اند؟
۲- دامی برسرراه ترامپ

۲- دامی برسر راه ترامپ
ازبابت   ترامپ   دانلد  پرزیدنت 
شد.  تبرئه  دوگانه  اتهامات  پرونده 
اما رنجیدگی او بحدی بود  که گفت 
هیچ رئیس جمهور  دیگری نباید  
قرار  هایی  پرونده  چنین  هدف 
که  شخصیتی  هرحال   به  گیرد. 
مریدان ی بسیار متعصب  دراقشار 
وناسیونالیست  پوپولیست 
افراطی  ومسیحیت سفید پوست 
وپروتستان های آمریکایی موسوم 
این   تحمل  دارد  اوانجلیست  به 
جمالت آسان نبود. دموکرات های 
چرا؟   و  رفتند  تند  ازقرار  آمریکا  
می  انتخابات  فصل   به  که  اینک 
مجله  مثل  مذهبی  جراید  روند  
Charisma درآمریکا  که از جمله  
است  گرایان  انجیل  های  رسانه 
دردفاع از ایشان که چنان می رود 
چگونه  نویسد:»  می  که  بحدی 
ترامپ  ازاین معرکه  نجات دیافت؟ 
برخوردار  الهی  ازحمایت   او  آیا 
بخش   نجات  او   آیا  نیست؟ 
نیست؟«  ایاالت متحد وکل جهان 
مجله  بنیانگذار  استرانگ  استفن 
به  موسع خود   درمقاله  کاریسما  
آقای  ورسالت  الوهیت  از  نوعی 
ترامپ  حرف می زند. آگاهانه و با 

از  عکسی  جریده   دراین  اعتقاد. 
پاستور   درگذشت  درمراسم  ترامپ 
 Guillemo مالدونالدو  گییمو 
Maldonaldo چاپ شده  که در 

زیر  بنظر خوانندگان  میرسد.

 S.Le Barsلوبارس استفانی 
متأثر  برسیمای  لوموند   نماینده 
افتاده  فرو  های  پلک  با  ترامپ 
تکیه  رسیده  بهم  های  ودست 
را  رفتاری  روحانیت  که  کند  می 
می رساند  و برحضور  پائوال وایت 
مشاور روحانی  آقای ترامپ  درآن 

مراسم تکیه می کند

مذهبی  جراید  نیز  دراروپا 
)کاتولیک(   ازجمله روزنامه مذهبی 
La Crolx  مدتی است مضایقه ای  
دربرنمودن  معتقدات  دینی آقای 

ترامپ ندارد.

یک  انتخابات   گرمی  درگرما 
با شمار  فرصت طلب   گروه شاید 
به  ترامپ«  با  ها  »اوانجلیست 

میدان آمده اند.
پاستور  مقام  با  دیزرت  آقای  
پروتستان  و با سمت » وزیر جهانی   
شأن حضرت مسیح«  مضایقه نمی 
کند  از گفتن           لطفًا ورق بزنید
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برکاتی  از  ترامپ   اینکه   گفتن   از 
الهی  برای آمریکا برخورداراست. وی 
آمریکا ومردم آمریکا  راهم »بزرگترین 
که  داند..وقتی  می  جهان«   ملت 
گوید   می  جلسه  درهمان  ترامپ  
حاضران   شادی  اوج  »خداباماست« 

میشود.
***

ترامپ   جمهور   رئیس  درانتخابات  
 ۸۱ حدود   ۲۰۱۶ درسال  اول  دردور 
سفید  ی  ها  اوانجلیست  درصد  
پوست برابر نظر یابی  ها به ترامپ 
رأی دادند. ازهمان زمان ترامپ  متوجه 
» وزن واهمیت رأی آنها شد. ودر ۲۴ 
ژانویه  ۲۰۲۰  در نطق خود  تکیه بر 
معتقدات  آنها ازجمله  درمورد منع 
اختیار  برسقط جنین بانوان کرد که 

سابقه هادارد.
سیاسی   D.Brodyبرودی دیوید    
می     CBN پرنفوذ    نسبتاً  نویس 
گوید » ما رئیس جمهوری داریم  که 
 Judeo  برای ارزشهای  جودئو کرتین
Chretienne   یعنی  دفاع اززندگی 
وآزادی دین ومذهب مبارزه می کند و 
به تعهدات و مواعید  خود   وفاداراست 
و دراصل به یک خانواده یهودی تعلق 
او  نزد   نگاران  هرگز  روزنامه  دارد.اما 

اعتقاد مذهبی کشف نکرده اند.
بازی    دریک  ترامپ  ترتیب   این  به 
یانوعی  دلبری سیاسی  با مذهبیون  
است . شاید هم  مذهبیون با جاذبه 
ای  رای های  خود درگرفتن  امتیازاتی 
غیر  مذهبی   فرهنگ  بسود  
حال   دراین  خویشند.  دموکراسی  
هردو طرف  بیدار  سود وزیان خوداند. 
قانون  که ضد  بازی خطرناک   دراین 
های   درنوشته  آمریکاست   اساسی  
برادی  آمده است که ترامپ »مأموریت 
مسیح را درک می کند.« اما دربخشی  
از سئوالها  ترامپ  حواله می دهند  به 
اینکه  تورات کتاب ارجمند  اوست  و 

وارد جزئیات نمی شود.

در ۲۰۲۰/۲/۶  درمراسم  نماز صبحانه  
از  ، ترامپ  درحضور ده هاتن   ملی 
داشتن  دوست   « هاگفت:  روحانی 
دشمن ؟  دراین باره  نمی توانم موافق 
قلب   رقت  از  درتورات   شماباشم.« 
دیگر   ازطرف   اما  است  آمده  حرف 

هم  وقانون  حکومتی  نظم  از  حرف 
نظم  دستور  ترامپ    . است  درمیان 

وقانون را باوردارد.
***

تاریخ  برگردیم  که  عقب  به  کمی 
بروجود   دهد   می  شهادت   آمریکا  
سفید  مسیحی   جامعه  ملموس 
پوست باستناد  متون   پرسبی ترین 
کارشان  که    Presby Teriansها
ظاهراً به تحول ها کشید آنها  به عفو 

الهی باور نداشتند.
دینی   محافل   بعضی   ، ها  بعضی 
برای آن مسیحیت  سفید  دلشان  
ازاین  ترامپ  است.  تنگ  پوستانه  

بابت نگران است.
مسیحیان  درآمریکای امروز ین  ۶۵ 
درصد کل  جمعیت را  تشکیل می 
دهند  ولی این رقم  درحد ۱۲ درصد  
ها  پروتستان  است.  نزول  درحال 
هم  شمارشان  در نتزل و ۴۱ درصد 
هستند. اما اوانجلیست ها  ۲۳ درصد 
اند وکاتولیک ها به ۲۰ درصد  رسیده 

اند. یعنی درکل رو به تنزل هستند.
خواهان   جمهوری  درصد  هفتاد 
درآمریکا  خودرا » مسیحی  سفید 

پوست«  می دانند.
به هرحال  استفان لو برس  درلوموند 
دوازدهم فوریه ۲۰۲۰  اوانجلیست ها را 
مبنای آرای ترامپ  حساب می کند. 
وی بر تحبیب  آنها با حضور  درمراسم 
آنها کوشاست. بویژه وقتی  درفلوریدا 
باشد. دراین استراتژی  معاون او  آقای 
» پنس«  فعال است. وی سال پیش  
در کنست  ، پارلمان اسرائیل  نطقی 
کرد  وتمام  باور اوانجلیستی  خودرا 
تزریق کرد.وکلونی ها را هم تأیید نمود. 
آقای پنس  هم پیش از روی کارآمدن 
بود.  معتقد  او  رسالت  به  ترامپ  
نشانه هایی بر  اعتقاد ترامپ  به رّد 
آزادی مذهب  وجود دارد ونزد رسانه 

ها ازآن یاد می شود . قطعی نیست.
داد   پیشنهاد    ۴/۲/۲۰۲۰ در  وی 
درمدارس   نماز  اساسی   تادرقانون 
نماز  جماعت   از  آید. حتی  نگاشته 

دفاع می کند.
برزمین  که  فوتبال   مربی   ازآن  وی 
نماز خواند  دفاع کردوالبته  فوتبال 
همه ی اینها سیاست است و کیاست. 
بسیج   را   مؤمنان  اینک  ترامپ  

وپشت سر خود  درحمایت انتخاباتی  
قرار داده است، که هنر اوست. جرج 

واکر  بوش هم   بیش از اینها کرد.
ترامپ و یاران معتقدند  جامعه دچار 
خأل  این  و  است  اخالقیات   کسر 
استناد   به  کرد  پُر  باید  مذهب  رابا 
امروز«  مسیحیت  مجله»  سرمقاله 
Christianity Today درتأیید  نظر 
این مجله دویست تن از  اوانجلیست 
استفن  واما   فرستادند.  ها  نامه  ها  
استرانگ  بنیاد گذار مجله کاریسما  
در۲۸۸  را    God Trump کتاب 
به  کار  بهرحال  کرد.  منتشر  صفحه 
اینجا کشیده است  که آقای ترامپ  
هدیه ای الهی برای نجات آمریکاست.
سال   سه  ظرف  اینکه   باالتر   وازآن 
ترامپ  را به وجودی افسانه ای و به 
ونفرت  شک  که  توانا  فوق  مرد  یک 
ولی  اند.  کرده  تبدیل  دارد   راهم 
می  هست.  هم  خدا«   فرستاده   «
نویسند رئیس جمهور شدن  ترامپ  

اراده ی خداست.
وزیر خارجه ی ترامپ ، ترامپ را  در 
ردیف  استر ) که درتورات  ازاو حرف 
است که یهودان را ازمرگ ومیر نجات 

داد( و داود و کوروش می بیند.
ترامپ   بدون  نویسند   می  بازهم 
وسوسیالیسم  نفرت   دچار  آمریکا  
می شد.باری، مقاطعه کار ساختمان 
ساز  هرگز باور نداشت  نزد میلیونها 

آمریکایی به چنین تعالی برسد  .
***

 تا اینجا این نوشته  جز درنقل  نظرات 
دیگران  باستناد  منابع مربوط نبود. 

واما بعد:
اینکه ترامپ شخصیتی  مذهبی باشد 
یا نباشد  مسئله نیست. اینکه  بزرگ 
دین  ورزان آمریکا  به شخص ترامپ  
دینی  اصولی  ودراو  شوند  نزدیک 
راهم نفوذ هند نیز  مسئله نیست. .
 شخص رئیس  جمهورهم حق دارد 
جامعه  نبض  دارددرهرآن  ووظیفه 
ای  را که برآن حکومت دارد  بگیرد 
کند. اخذ  را  الزم  تصمیمات   نیز  و 
مسئله از لحاظ  سیاسی این است که  
قانون اساسی  آمریکا الئیک است یا 
الزامی مقابل آزادی  دین ومذهب وآراء 
افراددارد؟ ومسئله دوم  آن است که 
ما پیام ادیان ومذاهب را  رعایت می 

فرهنگ  از  ناشی  خرافات   یا  کنیم 
دائماً  دستکاری شده ی آن را؟

دوسه  ی  آورنده  تنها  نه  ماایرانیان 
بلکه تجربه   باستانی هستیم   دین 
وشاخه  شعب  با  دررویاروئی   کافی 
غیر  مردمان  با  وزیستن  اسالم  های 

مسلمان  راداریم.
مردمان  وپذیرای  ساده  ادیان  پیام 
»من  گفت  مسیح  است.وقتی 
وقتی  ام«.  وزندگی  واقع  حقیقت 
بمن  جهان  »آزردکان  گفت  مسیح 
آئید  تا تسال دهم  شمارا« این پیام  

مفهوم مردم شد.
ولی وقتی  شریعت اختراع شد اختالف 
از  پناهان   زیرا شریعت   کرد.  ظهور 
به  دررفتن   شخصی   سود  مأخذ  
قدرت  هرچه خواسته اند نوشته اند. 

واین کیفیتی است  درهمه ی ادیان.
وقانون  دموکراسی   مدعی   آمریکا 
های  برآمده ازآن است. آمریکا همه 
درقانون  مردم  رابرای  دآزادی  نوع 
اساسی  خود پیش بینی کرده است. 
پس هرکس  به هر بهانه  در بشارت 
خرافات   بذر  خود   سیاسی  های  
دینی بکارد  وسفیدوسیاه  و زن ومرد  
متساوی  دولتی   قوانین  رادربرابر  
الحقوق  نبیند در انکار  دموکراسی 

و تبعات  آن وکل  حقوق بشر است.
چرا ما از نظام والیت  فقیه رنج می 
مدار   شریعت  سردمداران   زیرا  بریم 

دین را در انحصار خود گرفته اند.
چرا ما از والیت فقیه  که درحقیقت  
دان  چیز  وهمه  مردم   انگار  هیچ 
انقالبی که  زیرا  زاریم.  بی  خوداست  
با شعار  آزادی بپا کرد  جز به حذف 

آزادی عمل نکرد.
به  هایی که جز  آریم  خرافه  یاد  به 
که  وقتی  نکرد  کمک  مردم  فریب 
بانخ مویی در کتاب  یا  را درماه  امام 
آسمانی دیدند. وقتی  شهید پروری  
به  رفت   قدرت  و  شد   قدرت  اصل 
حذف قانون  اساسی وادعای جهانی 
. واینکه خمینی کفت انشااهلل روزی 
همه جهان ، مسلمان شود باور او بود 
برجهانی شدن  افکار وآرمان های هم 
او. بیاد آریم  چگونه از بهشت گرایی 

درب جهنم  را برمردمان گشودند.
خطا آنجاست  که اصحاب  دین در 
هرجا  که باشند از جمله در آمریکا  
به دام گستری  روند واز نامزدان قدرت 

حامالن  رسالت والوهیت  بتراشند.
من به مذهبی بودن  ترامپ باور ندارم 
سرراه  که   دامی  بر  دارم  یقین  ولی 

اوست.

است.اما  نوروز  خاستگاه  ایران  
ایران  امروزی  مرزهای  از  خارج 
که  هستند  هم  دیگری  کشورهای 
شاید  گیرندو  می  جشن  نوروزرا 
بهتراز ما آداب ورسوم اولیه  ی آن 

را به اجرا در می آورند.
تقویم  در  نوروز  که  کشورهایی 
است  رسیده  ثبت  به  ملی شان 
آن  برای  رسمی  تعطیالت  و 
از:  عبارتند  کرده اند،  اعالم 
آذربایجان،  تاجیکستان،  ایران، 
افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، 
ازبکستان،  ترکمنستان،  آلبانی، 
کوزوو، کردستان عراق و گرجستان.
بعضی از کشورها نیز نوروز را برگزار 
کشورشان   درتقویم  اما  کنند  می 
آن را به رسمیت نمی شناسند. این 

کشورها عبارتند از:
مردم دیگر کشورها نیز نوروز را به 
صورت غیررسمی جشن می گیرند. 
ناحیه  فرانسه،  مصر،  ترکیه،  هند، 
انگلستان،  آمریکا،  روسیه،  تاتار 
کانادا، هلند، آلمان، لبنان، سوریه، 
قبیل  این  از  سوئد  و  امارات  چین، 

کشورها هستند.
در قزاقستان روز نوروز آش کوژه می 
پزندوبهم تعارف میکنند. در مهمانی 
مهمانان  شانه  به  خودرا  شانه  ها 
دوستی  نشانه  که  زنند  می  دیگر 

وهمبستگی آنهاست.
افغانها نیز درایام نوروز برسر سفره 
هفت سین خود سمنو می گذارند. 
کشاورزی  محصوالت  کشاورزان 
خودرا برای فروش به عموم عرضه 
می کنند و مردم اگرچه خریدار هم 
بااین  نمایشگاهی که  از  اما  نباشند 
دیدن  شود  می  برگزار  محصوالت 

می کنند.
بازار  نوروز  درایام  درازبکستان  
فستیوال ها وجشنهای خیابانی داغ 
است. پختن سمنوهم در ازبکستان 
از  بایرامی   نورور   . دارد  رواج 
مهمترین تعطیالت ازبکستان است.
همان  آذربایجان   جمهوری  در 
ما   آذربایجان  در  متداول  رسوم  
به  مانده  هفته  چند  از  است.  رایج 

نوروز مردم خودرا برای برگزاری

مراسم  کنند.این  می  آماده  آن    
سوم  تا  ازاول  روز  سه  درظرف 

فروردین برگزار می شود.
درتاجیکستان مردم درکنار گلهای 
نوروزی جمع می شوند و  آوازهایی 
می  همخوانی  را  نوروز  دروصف 
می  خوانی«  »بلبل  آن  به  کنند.که 
عید  را  نوروز  ها  تاجیک  گویند. 
غدیر بمعنی عید بزرگ می دانندو 
آن را با شکوه زیاد برگزار می کنند.
که   ۱۹۹۱ سال  از  درترکمنستان  
استقالل خودرا بازیافته است نوروز 
می  برگزار  ورسومش  آداب  همه  با 
 « را  نوروز  نیز  ها  شود..ترکمن 
دراین  نامند.  می  بایرام«  نوروز 
می  بندی  آذین  شهرها   همه  ایام 
شودومسابقات اسب سواری که در 
دیرینه  ای  ریشه  ها  ترکمن  میان 
دارد  درایام نوروز برگزار می شود.

امسال براثر شیوع بیماری ناشی از 
ویروس کورونا مردم ایران  شاید 

حال وروز خوشی برای برگزاری این 
بااینهمه   اما  ندارند  خود  ملی  عید 
درهرشرایطی  تاریخ  درطول  نوروز 
استقبال  مورد  کشورمان  در 

واحترام قرار گرفته است. 
نوروزرا  کنند  می  سعی  بسیاری 
جزء جشنهای مذهبی بشمار آورند 
غیر  نوروز  های  ویژگی  از  یکی  اما 
نوروز  است.   آن  بودن  مذهبی 
همواره   که  است  ملی  جشن  یک 
دشمن بزرگی بنام مذهب را دربرابر 
از  این  شاید  است.  داشته  خود 
برای  که  است  ایرانیان  هوشمندی 
نوروزرا  ستیزی  مذهب  با  مقابله 
برگزیده  روز  یا  و  آدم  تولد  روز 
محمد   جانشین  بعنوان  علی  شدن 
مانع  مذهبیون  تا  اند  کرده  قلمداد 

از برگزاری این جشن نشوند.
آنچه دراینجا الزم به یادآوری است 
انگلیسی  زبان  به  نوروز  نوشتن  
است که بیش از همه زبانهای دیگر

این  نوشتن  برای  دارد.  مخاطب    
پیشنهاد  هم  پیش  سالهای  واژه 
 NoeRooz بصورت  که  کردیم 
شاید  تلفظ  نظر  واز  شود.  نوشته 
ترین روش  نوشتن درست  اینگونه 

باشد.
شما  همه  به  را  نوروز  فرارسیدن 
هموطنان عزیز شادباش می گوییم 
وامیدواریم با همت شما خوانندگان 
سالهای  بتواند   » آزادی   « عزیز 
باشد. شما  خدمت  در  بیشتری 

وهمانگونه که بارها نوشته ایم تنها 
کمک و بهترین همراهی شما  برای 
بقای آزادی  پرداخت به موقع حق 
به دوستانتان  ما  و معرفی  اشتراک 

است.  
نوع  درمورد   دیگر  فرصتهای  در 

کمک های شما خواهیم نوشت. 
نوروزتان پیروز. هرروزتان نوروز 

 

 گروهی از مسیحیان معتقدند آقای ترامپ  هدیه ای الهی برای نجات آمریکاست.وازآن 
باالتر  اینکه  ظرف سه سال  ترامپ  را به وجودی افسانه ای و به یک مرد فوق توانا  و»فرستاده 

خدا«  تبدیل کرده اند. می نویسند رئیس جمهور شدن  ترامپ  اراده ی خداست.
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نوروز رد کشوراهی دیگر
بسیاری سعی می کنند نوروز را عید مذهبی بشمارآورند اما نوروز یک جشن ملی  است 

ومذهب بزرگترین دشمن آن است.
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طرح از :کیخرسو بهروزی
بهروزی: برگردیم به مسیر کلی گفت

که  بودید  هشتم  کالس  وگویمان. 
تهران  به  پهلوی   ازبندر  شمارا 
برگرداندند؛ با آن همه اُنس والفتی 
کرده  پیدا  پهلوی  بندر  به  که 
بودید،چگونه توانستید  دوری این 

شهررا تحمل کنید؟
دانند   می  همه  همانطورکه  فرازمند: 
کاالهای مورد احتیاج ایران ازطریق 
این بندر وارد می شده است. پس 
ازاین که روسیه به اتحاد جماهیر  
شوروی  تبدیل شد، رونق تجارت 
واین  کمترشد  بندر  این  ازطریق 
عوامل  البته  افتاد.  رونق  از  ظهر 
دیگرهم مؤثر بود. ازجمله عواملی 
زنده  همچنان   شهررا  این   که 
نگهداشت  یکی شیالت بود چون 
زمینه  دراین  داد،  راادامه  کارش 
مرکز  داشتیم.  قرارداد  ها  باروس 
که  بود  پهلوی  دربندر  شیالت 
ویک  بود  کرده  درست  رضاشاه 
پادگان  نظامی هم دراین منطقه بود. 
دراواسط سلطنت رضاشاه ، عده ای  
دریایی  نیروی  ازطرف  ازایرانیان  
برای دوره های تحصیلی وآموزشی 
و  پالژ  با   ودرآنجا  رفته  ایتالیا  به 
اینها  بابرگشتن  شدند.  آشنا  بیچ 
به ایران ومستقر شدنشان دربندر 
پهلوی کم کم رفتن به کنار دریاهم  
از  پیش  که  درصورتی  شد.  رایج 
بازی  آب  دریا  ودر  کردن  شنا  آن 
کردن مخصوص بچه ها بود. اوایل 
که ما رفته بودیم بندر پهلوی فقط 
روسها  که کارمندان شیالت  بودند 
وخانواده های همین افسران نیروی 
دریایی دردریا شنا می کردند؛ واال 
استاندار ومأموران عالی رتبه ای که 
از تهران می آمدند با کت وشلوار 
وفکل وکراوات  می آمدند  کناردریا 

قدم می زدند. سرتاسرشمال یکی 
یواش  نبود.  بیشتر  وویال  دوکابین 
به  کردند  شروع  بزرگترها  یواش 
آفتاب  به  وتن  دردریا  شناکردن 
سپردن، ورفته رفته کیلومترها پالژ  
ومردم  شد  ساخته  درآنجا  وویال 
سراسر ایران برای تفریح وشنا به 

بندر پهلوی می آمدند.

کنجکاوی دروضعیت دیوانگان 
وبی خانمان ها

بهروزی:  پیش ازاین که مسیر زندگی 
خواستم  می  کنیم،  دنبال  شمارا 

بپرسم غیرازاین خاطرات عشق ،
ازبندرپهلوی  که  وپوتین  کفش 
تعریف کردید یادمانده های دیگری 

هم ازبندرپهلوی دارید؟
فرازمند: عرض کنم که من  از همان 

کودکی بــــه موضوع
 دیوانگان  وبی خانمانها
 عالقمند بودم، کنجکاو
 بودم، دوست داشتم به

 آنها نزدیک شوم.
 همانطورکه قبًل هــم
 اشاره کردم یک زمانی

 هم نزدیک بود کار دست خودم 

شاگرد  که  وقتی  درتهران   . بدهم 
کالس دهم بودم، یک دارالمجانین 
رفتم  قزوین،  دروازه  طرف  بود 
ببینم این دیوانه ها چطور زندگی 
می کنند. غافل از این که این کار 
ازاین  بعضی  خطرناک است. چون 
آزاد  درآنجا  خطرناک  های  دیوانه 
بیایم  خواستم  می  وقتی  هستند. 
بیرون ، مأمور حفاظت نمی گذاشت.

 می گفت بروتو. می گفتم: بابا من 
مالقات.  ام  آمده  نیستم،  دیوانه 
را  همین  همه  برو،  برو،  گفت:  می 
را  وجودم  ی  همه  وحشت  میگن. 
خیلی   ، بدبختی  با  بود،  فراگرفته 
مالیم، آرام به او گفتم: آقاجان، من 
اسمم تورج فرازمند است، محصل 
هستم، شاگرد کالس دهم هستم 
تحقیق  ام  آمده  مدرسه  ازطرف   .
نگاه  بیمارها  بروید درلیست  کنم. 
اسم  دید  خواهید  بطورقطع  کنید 
من جزو دیوانه ها نیست. باألخره 
توانستم  ومکافات  هزاربدبختی  با 

خودم را خالص کنم .
بهروزی: بااجازه شمابرویم وخاطرات

بندر پهلوی را دنبال کنیم.

تاریخچه ومعنی » بلوار«

کسانی  برای  بدهید  اجازه  فرازمند: 
که بندر پهلوی نرفته اند  بگویم که 

بلوار چیه؟
هلندی  ای  کلمه  بلواردراصل  
است وریشه آلمانی داردوبه معنی 
درهلند  که  است.زمانی  دیوارقلعه 
دیوارقلعه هارا خراب می کردند وبه 
جای آن خیابان مشجر  درست می 
کردند، پرازگل وگیاه ودرخت، اسم 
این خیابان هارا می گذاشتند بلوار. 
ازهمان زمان، یعنی قرن شانزدهم- 
هفدهم این اسم درسایرزبان ها هم 

وامروز  قرارگرفت  استفاده  مورد 
درتمام دنیا به خیابان های وسیع 
منتها  گویند.  می  بلوار  ومشجر  
درروسیه ، تمام خیابان ها ی کنار
دریا را بلوار می گویند. ازجمله در 
یالتا کناردریای سیاه، درباکو وبنادر 
دیگری درقفقاز.  درزمان رضاشاه 
بندرپهلوی  این  دستورداد  هم 
توسعه پیدا کند واداره های دولتی 
شب  بسازند.  بلوار  درهمین  راهم 
می  قدم  بلوار  دراین  وقتی  ها 
طرف  آن  که  هایی  کشتی  زدیم، 
های  باچراغ  بودند  انداخته  لنگر 
داشت.  زیبایی  ی   منظره  روشن 
که  بود  ناوچه  وچند  چندتاکشتی 
باید به آنها اشاره کنم که تازگی ها 
هم جمهوری اسالمی به یکی از این 
ناوچه ها مأموریت داده بود بطرف 

آب های آذربایجان برود.
بهروزی: این ناوچه هایی که اکنون در 
ازهمان  است  موجود  خزر  دریای 

زمان رضا شاه باقی مانده است؟
فرازمند: بله ، این ها که چیز تازه ای 
نیاورده اند. همان ناوچه هایی است 
که درزمان محمدرضاشاه تغییرات 
آوردند  بوجود  ها  درآن  اساسی 
را  آن  ولوازم  ازوسایل  وبسیاری 
راهم  آن  تسلیحات  کردند،  عوض 
توپ  یک  دراصل  کردند.  عوض 
ویک مسلسل داشت، بعدروی آن  

موشک هم گذاشتند.
داشت  کشتی  یک  هم  رضاشاه 
هرچندسال  که  شهسوار  بنام 
آمد  می  باولیعهد  یا  یکبارخودش 
رفتند  می  باهم  ای  چنددقیقه 
سوارآن می شدند. کشتی قشنگی 

بود.
بهروزی: تابستان ها که ما در رادیو 
دریا کار می کردیم می دیدیم که 
بعضی ازشبها این شهسوار می آمد 

باچراغ های روشن روی دریا...
فرازمند: بله، محمدرضاشاه الاقل در
شد  می  سوار  تابستان   فصل 
که  شاه  رضا  چالوس،  تا  آمد  می 
هیچوقت هرسه - چهارسال یک 
لنگر  همیشه   شهسوار  این  بار؛ 
انداخته بود  یا توی شتر بود. شتر 
شهسوار   که  بود  کشتی  آن  اسم 
درواقع  بشود.  سوارآن  باید 
شهسوار  این  بود.  آن  تعمیرگاه 
درسوئد  ساخته بودند وازراه دانوب 
توپ  های  قایق  آن  بودند.  آورده 
دارهم ازسوئدونروژ و آن طرف ها 
ازطریق  ها  وروس  بودند  خریده 

دادند.  تحویل  آوردند  دانوب 
 

بچه های خیابانی

باری، شب ها توی این بلوار منظره 
ی این کشتی ها خیلی جالب بود. 
عصرها  ودرخت  بلوارپرازگل  این 
این  بود.  مردم  گردشگاه  وشبها 
بلوار دریک قسمت دوسه پله می 
خورد وادامه پیدا میکرد. دربغل این 
مثل  داشت  تورفتگی  یک  ها  پله 
باران  وقتی  که  کوچک  غارمانند 
توانستند  می  نفر  دوسه  آمد  می 
دودخترکوچولو  بایستند.  آن  زیر 
پنج  یکی   ، گل  ی  دودسته  مثل 
هردو  ساله،  هشت  دیگری  ساله  
روشن  چشمهای  بور،  موهای  با 
پاره  ولباس  پوست سفید  عسلی، 
پوره، معلوم نبود ازکجا آمده بودند، 
اسمشان چی بود، اهل کجابودند؟ 
نمی دانم. فارسی حرف نمی زدند. 
گیلکی وبیشتر  ترکی باهم حرف 
دانست  نمی  کس  هیچ  زدند.  می 
که اینها از آذربایجان  آمده بودند، 
کولی بودند، ازخانه بیرونشان  کرده 
بودند.  اسرارآمیز  بکلی  بودند؟ 

بعدها که من همیشه درمورد این 

دوبچه فکر می کردم می دیدم ما 
چه جامعه ی بی رحمی بودیم 

مردم  زندگی  چقدراز  وهستیم. 
این  بودیم.  غافل  وهموطنانمان 
یا  غار  این  توی  معصوم  دوبچه ی 
شبها  کردند.  می  زندگی  پناهگاه 
آنجا با لحاف کهنه ای ، پتو کهنه ای 
خودشان را می پوشاندند وروزهاهم 
توی بلوار سرگردان بودند. گدایی 
می کردند. عصرها وقتی مردم قدم 
رفتند  می  بچه  دو  این  زدند  می 
دست دراز می کردند، التماس می 
کردند ومردم سِر آنها داد می زدند ،
 توپ وتشر می زدند ودعوایشان 
رفتند  ناامید می  کردندواینها  می 
سراغ نفر بعدی. این ها درست مثل 
بلوار  این  توی  دوپرنده  دوکبوتر، 
ازاین طرف به آن طرف برای دانه ای 
می پریدند. من درآن عالم بچگی  
خیلی متوجه آنهابودم. به آنها نگاه 
کردم،  می  فکر  آنها  به  کردم،  می 
باوجوداین اقرار می کنم  بچه  ی 
به  نسبت  چون  بودم،  رحمی   بی 
حیوانات  ترحمی درخودم احساس 
نمی کردم. این را بعدها که به خیال  
خودم شعور پیدا کردم فهمیدم که 

نباید به حیوانات بی رحم بود...

شمادر که  کارهایی  ولی  بهروزی: 
کودکی می کردید، ازجمله داستان 
خریدن کفش برای ایوب نمایانگر 
این است که بچه ی بارحمی بوده اید.
فرازمند: راستش رابخواهید نمیدانم.

به هرحال این دودختر وقتی باران 
می آمد ، رگبار می گرفت بفکر این 
بچه ها بودم. که این ها دراین سرما 
چه می کنند. کجا هستند، چه می 
خورند؟ وهیچوقت نرفتم  یک تکه 
نان  به آنها بدهم ویا ازپول توجیبی 
که داشتم  یک شاهی به آنها کمک 
این  دانم.  نمی  ندادم؟  چرا   . کنم 
می  ازخودم  بعدها  عجایبه.  از  هم 
پرسیدم، هنوزهم می پرسم: توکه 
این همه بفکر این دوبچه بودی چرا 

یک کمکی به آنها نکردی؟
بهروزی: شاید این رسم کمک به فقیر 
نگرفته  یاد  راهنوز  ودستگیری 
بودید. چون انسانیت محبت وکمک 

کردن  احتیاج به آموزش دارد.
فرازمند: بله ، درسته. چون حاال که 

بزرگ شده ام یادگرفته ام. اآلن تا 
وقتی پیدا می کنم  برای دیدار بی 
خانمان ها ی کناردریا وبرای کمک 
به آنها ازخانه میایم بیرون. همسرم 
می گوید : برو، برو کنار دریا  پیش 

دوستانت.
بهروزی: دربلواربندرپهلوی غیرازاین 

دیگری  های   خانمان  دودختربی 
نبودند؟

فرازمند: چرا ،  مردهای بی خانمان و
بودندکه پرسه می  سرگردانی هم 
زدند وهمانجا می خوابیدند. مردم 
ولی  زدند،  می  هایی  حرف  هم 
معلوم نبود بین اینها واین دو دختر 
روز  یک  تااینکه  میگذشته؟  چه 
ما  ناپدید شد ودیگه  بزرگه  دختر 
اورا ندیدیم. وقتی می رفتیم توی 
بلوار  می دیدیم که دخترکوچکه 
نمی  کسیی  شد؟  چی  تنهاست.  
دانست. آیا مردی اورا دزدیده بود، 
غرق  بود،  برده  باخودش  اورا  زنی 
شده بود؟ هرگز هیچکس نفهمید 
چه برسر این  دختر معصوم آمد. 
می  گریه  فقط  کوچک  دختر  این 
وقتی  نه  کرد،  می  گدایی  نه  کرد. 
سراغ خواهرشو می گرفتن جواب 
می داد. فقط گریه می کرد. تا این 
که بعدازسه چهارروز این کوچیکه 

هم ناپدید شد.

بقیه درشماره آینده. 

طرح از کیخسروبهروزی

ر هب ردون
سـف

گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت یازدهم

* خاطرات عشق هرگز فراموش نمی شود
* ما جامعه ی بی رحمی بودیم وهستیم.

به  نسبت  بودم؛ چون  بی رحمی  بچه ی   ، اقرار می کنم   *
حیوانات هیچ ترحمی درخود احساس نمی کردم.

* انسانیت ، محبت وکمک کردن به آموزش احتیاج دارد.

بلوار بندرپهلوی

ایرج پزشکزادوتورج فرازمندایرج پزشکزادوتورج فرازمند
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اوایل اسفندماه ۱۳۰۷ بود. آذردخت 
توی کوچه بود. دید چند نفر بزرگ 
یهودی ها  محّلۀ  طرف  از  کوچک  و 
دور  از  را  الیاس  آذردخت،  می آیند. 
شناخت. در دست الیاس، شیشه ای 
الیاس  به طرف  به سرعت  آذر  بود. 
ندوید.  او  به طرف  الیاس  اّما  دوید؛ 
به  رسید.  الیاس  نزدیک  آذردخت 
الیاس سالم کرد. خواست با او حرف 
بزند؛ اّما یکی از آدم بزرگ ها به الیاس 
نامحرم  دختر  با  نباید  پسر  گفت: 
گفت:  الیاس  به  مرد  آن  بزند.  حرف 
این دختر، بزرگ شده است. او با تو 
نامحرم است. تو هم بزرگ شده ای 
نباید با او حرف بزنی. آن مرد آن قدر 
حرف خود را بلند گفت که آذردخت 
هم خوب فهمید. آن جمع همه یهودی 
بودند. سبوهایی همراه داشتند. یکی 
از مردها جارویی و خاک اندازی همراه 
داشت. همۀ آن مردان لباس های بلند 
هم  بلندی  ریشهای  بودند.  پوشیده 
آن ها  همراه  هم  بّچه  چند  داشتند. 
بودند. یکی از آنها الیاس بود. الیاس 
انگلیسی آذردخت.  همکالسی زبان 
یک مردی هم همراه آن ها بود. مردی 
که لباس مسلمان ها را داشت. معلوم 
بود مسلمان است. آن مرد دو سبو 
آن  دید  آذردخت  بود.  دستانش  در 
شد.  مسلمان ها  آب انبار  وارد  مرد 
آب  سبوی  دو  با  و  رفت  آب انبار  به 
ساختمان  آب انبار  نزدیک  آمد.  باال 
کوچکی بود. )هنوز هم هست. سال 

)۱۳۹۶
محّلۀ  در  یزد،  در  ساختمان  این    
نرسی آباد یا نصرآباد در کنار مجموعۀ 

ثبت شده آب انبار محله قرار دارد.
این ساختمان در کّل جهان بی نظیر 
جهان  دیگر  کجای  هیچ  در  است. 
آتشکده و کنیسه باهم نیست. در این 
ساختمان کوچک )۵۱ مترمربع( سه 
این ساختمان  دین شریک هستند. 
یهودی،  )مسلمان،  دین  سه  برای 
زیارتگاه  است.  مقّدس  زردشتی( 

پیروان هر سه دین است.
 ساختمانی که دو اتاق داشت و دارد. 

)عمالً سه اتاق یک اتاق جدا و دو اتاق 
تودرتو.( آذردخت می دانست که یک 
است.  آتشکده  ساختمان  این  اتاق 
آتشکدۀ  شب چراغ.  گوهر  آتشکدۀ 
کوچکی است. آتشکده ای با یک اتاق 

با یک در.
همیشه  ارباب جمشید  پدربزرگش 
به این آتشکده میرفت. آنجا آتشی 
آن  همیشه  پدربزرگش  بود.  دائمی 
آتش را روشن نگه میداشت. هروقت 
پدربزرگش نبود، طهماسب پیر، آتش 
آتشکده را روشن نگه میداشت. اگر 
طهماسب نبود این کار وظیفۀ گودرز 
آتشکدۀ  هم  روبرو  کوچۀ  در  بود. 
آب انبار.  روبروی  کوچۀ  بود.  دیگری 
کوچۀ در ِمهر. آتشکده ته کوچه بود 

آتشکدۀ   .)۱۳۹۷( هست  هم  هنوز 
نسبتاً بزرگی بود و هست. آتشکدۀ 
آتشکده آن  به  همه  بود.  محّله 
آن  به  هم  او  خانوادۀ  می رفتند. 
پدربزرگش  می رفتند.  آتشکده 
به  هم  و  بزرگ  آتشکدۀ  آن  به  هم 
می رفت.  اتاقه  یک  آتشکدۀ  این 
آتشکدۀ  این  می گفت:  پدربزرگش 
نباید  بماند.  غریب  نباید  کوچک 
آتشش خاموش شود. چسبیدۀ به این 
آتشکدۀ کوچک دو اتاق تودرتو هم 
وجود داشت و )دارد(؛ اّما دِر این دو 

اتاق بیشتر مواقع بسته بود. 
اتاق  آن  که  می دانست  آذردخت 
یهودی ها اتاق  یهودی هاست.  مال 
)کنیسه( پنجره ای داشت. مسلمان ها 
به پنجرۀ آن اتاق باریکه های پارچه 
دخیل  که  یعنی  می بستند؛  نخ  و 
این   ۱۳۹۸ سال  )در  می شدند. 
ساختمان با همین وضع وجود دارد و 
مسلمان ها به آن پنجره نخ می بندند(. 
پیرمراد  پنجره  این  به  مسلمان ها 
پنجره  جلو  مسلمانها  می گویند. 
دعا  و  می ایستادند  آنجا  می آمدند. 
می خواندند. گاه یک تّکۀ پارچه یا نخ 
کلفتی هم به پنجره گره میبستند. 
این  می گفتند:  می بستند.  دخیل 
پنجره حاجت می دهد. مراد می دهد. 

شب ها هم جلو پنجره، شمع روشن 
کوچه  حّدی  تا  شمع ها  می کردند. 
این  دیوار  کنار  می کردند.  روشن  را 
بود.  نصب  فانوس  چند  ساختمان 
شب ها فانوس ها را روشن می کردند. 
نیامده  برق  یزد  کوچه های  به  هنوز 
بود. حدود ۲۵ سال بعد تیر چراغ برق 
در کوچه های یزد افراشته شد. )حدود 

سال ۱۳۳۳.(
که  یهودی ها  از  یکی  دید  آذردخت 
ریشش از همه بلندتر است، قفل در 
اتاق پنجره دار را باز کرد. در اتاق باز 

شد. یهودی ها جلو اتاق دعا خواندند. 
بعد مردی که جارو و خاک انداز داشت 
از  که  گردوخاکی  از  شد.  اتاق  وارد 
اتاق بیرون می آمد معلوم بود او دارد 
اتاق را جارو می کند. مردی که لباس 
آب  سبوهای  داشت،  مسلمان ها 
شمعون  داد.  شمعون  و  الیاس  به  را 
از  سال  یک  او  بود.  الیاس  پسرعمۀ 

الیاس کوچک تر بود.
شدند.  اتاق  وارد  شمعون  و  الیاس 
معلوم بود که دارند اتاق را آب وجارو 
می کنند. بعد مردی که شیشه ای در 
دستش بود وارد اتاق شد. بعد از چند 
دقیقه همه وارد اتاق شدند. آذردخت 
اتاق  داخل  که  رفت  پنجره  پشت 
پشت  درست  الیاس  کند.  تماشا  را 
پنجره ایستاده بود. الیاس و آذردخت 
الیاس  شدند.  هم  چشم  در  چشم 
پنجره  لبه  به  را  دستش  یک لحظه 
گذاشت. بعد از پنجره دور شد. مردها 
داشتند دیوارهای اتاق را گالب پاشان 
یک تّکۀ  دید  آذردخت  می کردند. 
کوچک کاغذ لبه پنجره است. درست 
گذاشته  را  دستش  الیاس  که  جایی 
و  برداشت  را  کاغذ  آذردخت  بود. 
ازآنجا دور شد. کاغذ را خواند. نوشته 
بود من تا دو هفته هرروز بعدازظهر 
گالب پاشان  برای  شنبه  به غیراز 
نمیدانست  آذردخت  میآیم.  کنیسه 

کنیسه یعنی چه؟
را  کاغذ  دوید.  خانه  تا  آذردخت 
آذردخت  میفشرد.  دستانش  در 
سوراخ  در  را  کاغذ  بود.  خوشحال 
کرد.  قایم  اتاقش  پشت  دیوار 
به  رفت.  مادربزرگش  نزد  آذردخت 
دیده  آنچه  آذردخت  داد.  سالم  او 
تعریف  مادربزرگش  برای  را  بود 
اتاق  آن  گفت:  مادربزرگش  کرد. 
کنیسه است. کنیسه یعنی آتشکدۀ 
اسم  کلیمی ها.  آتشکدۀ  یهودی ها. 
است؛  هناوی  الیاهو  کنیسه،  آن 
برای  کنیسه  این  نبی.  الیاس  یعنی 
و  یهودی ها  است.  مقّدس  یهودی ها 
نبی  خضر  که  معتقدند  مسلمان ها 
و الیاس نبی چند بار به این کنیسه 

آمده اند. چون خضر نبی و الیاس نبی 
به آنجا آمده اند، مسلمان ها هم آنجا 
را مقّدس می دانند. به میله های پنجرۀ 
آن نخ می بندند. دخیل می شوند. به 
امید آنکه خضر نبی آنها را شفاعت 
سه  کوچک  ساختمان  آن  کند. 
است  آتشکده  اتاق  یک  دارد.  اتاق 
آتشکدۀ  زردشتی هاست.  مال  و 
تودرتو  اتاق  دو  شب چراغ.  گوهر 
یهودی هاست.  مال  و  است  کنیسه 
مسلمانهاست.  مال  اش  پنجره  فقط 
دو  یهودیها  کنیسۀ  گفت:  گوهربانو 
اتاق دارد. یکی برای زنها و یکی برای 
شنبه شب  یهودیها  معموالً  مردها. 
یعنی شب یک شنبه برای دعا به این 
محل میآیند. شنبه را یهودیها تعطیل 
میکنند. کالًّ در شنبه عبادت میکنند. 
تعطیل  کار  شنبه  غروب  هنگام  تا 
ای  عّده  شنبه  غروب  از  بعد  است. 
از یهودی ها به کنیسۀ الیاهو هناوی 
میآیند. در این محل، نماز نمیخوانند. 
در این محل، مزامیر حضرت داوود را 
میخوانند. مراسمی به اسم »تهیلیم 
اعتقاددارند  یهودیها  دارند.  خوانی« 
یک شنبه(  )شب  شنبه شب  که 
مخصوص الیاهو هناوی یا الیاس نبی 
اّما سالی یک بار در اسفندماه  است؛ 
و  مزامیرخوانی  برای  یهودیها  همۀ 
این  میآیند.  محل  این  به  دعاخوانی 
و  میشود  ده صبح شروع  از  مراسم 
تا یک بعدازظهر ادامه دارد. بعد ناهار 
می خورند. دوباره مراسم از حدود ۲/۵ 

تا ۳/۵. بعدازظهر ادامه یابد.
مادربزرگ آذردخت گفت: یهودیها در 
ماه »اسفند« به این کنیسه میآیند. 
آب وجارو  را  کوچک  کنیسۀ  این 
هفته  دو  میپاشند.  گالب  میکنند. 
بزرگ  خاخام  بعد  میپاشند.  گالب 
یهودیها  همۀ  سپس  می آید.  آن ها 
گفت:  مرواریدبانو  میآیند.  دعا  برای 
خاخام بزرگ یهودیان با پدربزرگ و 

پدرت خیلی دوست است.
سال های  تو  گفت:  مادربزرگ   
ای.  دیده  کوچه  در  را  آنها  هم  قبل 
آذردخت گفت بلی ۹ ساله مادربزرگ 
کوچه  در  را  آنها  هم  قبل  سال های 
اینجا  که  نمیدانستم  اّما  ام؛  دیده 
و  میآیند  آنها  نمیدانستم  کجاست. 
گالب  و  می کنند  تمیز  را  اتاق  این 
مادربزرگش  به  آذردخت  می پاشند. 
هم  مسلمان  مرد  کارگر  یک  گفت: 
آن  بودند.  آورده  خودشان  همراه 
مرد برای آن ها از آب انبار مسلمان ها 
آن  گفت:  بانو  مروارید  میآورد.  آب 
مسلمان فقط کارش آب آوردن است. 

آخر یهودی ها نمی توانند در آب انبار 
زردشتیها  ما  آب انبار  و  مسلمان ها 
مرد  کارگر  یک  یهودیها  بروند. 
آن  می آورند.  همراه  را  مسلمان 
کارگر از آب انبار برایشان آب میآورد. 
مسلمان ها  عوام  گفت:  مرواریدبانو 
هستند  نجس  یهودی ها  می گویند: 
مسلمان ها  آب انبار  داخل  نباید  و 
شوند. عوام یهودی ها هم می گویند: 
ما زردشتی ها نجس هستیم و آن ها 
نباید وارد آب انبار ما شوند. آذردخت 
چه  شما  پرسید:  مادربزرگش  از 
من  گفت:  مادربزرگش  می گویید؟ 
و  مادرت  و  پدرت  و  پدربزرگت  و 
طهماسب می گوییم: همۀ آدم ها پاک 
برادر  باهم  می توانند  همه  هستند. 
همین  هم  مسلمان ها  اکثر  باشند. 

حرف را می زنند.
مرواریدبانو گفت: پدربزرگت هرساله 
شستشوی  برای  گالب  شیشه  چند 
کنیسه به یهودیها میدهد. فردا شیشه 
شیشه  تو  میدهم.  تو  به  گالب  ای 
هرساله  پدربزرگت  بده.  آنها  به  را 
چند خمرۀ بزرگ شراب هم به آن ها 
می دهد. وقتی همۀ یهودیها برای دعا 
شراب  آنها  به  پدربزرگت  می آیند. 
میدهد. البته آذردخت سال های قبل 
آن  جلو  یهودیها  که  بود  دیده  هم 
دیده  می آیند،  دعا  برای  ساختمان 
بود که در باغشان مشربه های شراب 
بود که کارگران  را پرمی کنند. دیده 
خودشان، شراب ها را به کوچه می برند 
و به یهودیان می دهند؛ فقط دیده بود؛ 
کنیسه  داستان  داشت  امسال  اّما 
داشت  می شنید.  مادربزرگش  از  را 
داستان را می فهمید. چرا عالقه مند 
به فهم و درک این مسئله شده بود؟

 

چون به جوانی )پسربّچه ای( یهودی 
عالقه  و  عشق  بود.  شده  عالقه مند 
انگیزه می آورد. انگیزۀ درک کردن و 

فهمیدن.
او دیده بود که هرسال چند نفر کلیمی، 
می آیند.  آن ها  خانۀ  به  روزی  چند 
می آیند و کار می کنند. شراب درست 
برای  آن ها  می کرد  فکر  او  می کنند. 
کارگری می آیند. مادربزرگش داستان 
مرواریدبانو  کرد.  تعریف  او  برای  را 
گفت: پدربزرگ پدربزرگت، طهماسب 
نام داشت. طهماسب فرزند لهراسب. 
درانداخت  را  باغ  این  طهماسب 
)درست کرد(. البته بّچه ها و نوه هایش 
باغ را کامل کردند. طهماسب به اندازۀ 
ده قفیز )یک هکتار( باغ انگوری را 
برای شراب یهودی ها کنار گذاشت. 
را  زردشتیها  ما  شراب  یهودیها 
خوردن  آن ها  دین  در  نمیخورند. 
ما  آنها شراب  است.  ما حرام  شراب 
را پاک نمی دانند؛ زیرا مردان ما ختنه 
چیزهای  و  انگور  آنها  اّما  نمیکنند؛ 
طهماسب  می خورند.  را  ما  طبیعی 
پسر لهراسب، انگور این ده قفیز باغ 
یهودیها.  شراب  وقف  کرد.  وقف  را 
هناوی.  الیاهو  کنیسۀ  مراسم  وقف 
باغ میرسد  انگورهای  هرساله وقتی 
میکنیم.  خبر  را  یهودیان  بزرگ  ما 
نفر  و یک  یهودی  کارگر  آن ها چند 
خاخام می فرستند. خودشان انگورها 
ما  انگور  حوضچه های  می چینند.  را 
را خودشان می شورند. حوضچه های 
در  را  انگورها  می دهند.  غسل  را  ما 
پاهای  با  میریزند.  ما  های  حوضچه 
خودشان آنها را می فشارند. یک اتاق 
از زیرزمین در اختیار آن هاست. در 
آن اتاق چندین خم  دارند. خودشان 

هرچند  می اندازند.  شراب  خم ها  در 
وقت یک بار می آیند و به خم ها سر 
خم ها  این  از  بعضی  شراب  می زنند. 
وقتی  دارد.  عمر  سال  ده  از  بیش 
می آیند.  خودشان  دارند  مراسم 
شراب خم را در جام می ریزند. جام ها 
را به کوچه می برند و به همه تعارف 
پخش  در  هم  ما  کارگران  می کنند. 
شراب به آن ها کمک می کنند. ما هم 
به آن ها آجیل تعارف می کنیم. پس 
وقتی آن ها برای دعا می آیند شراب 
انگور باغ ما را می خورند. شرابی که 

خودشان تهیه کرده اند.
 آذردخت گفت: مادربزرگ چطوری 
ما به آن ها کمک میکنیم؟ آخر شما 
گفتید آنها معتقد هستند که ما نجس 
هستیم. مرواریدبانو گفت: دخترم هر 
کس اعتقادی دارد. اعتقادش محترم 
است. ما هم بعضی از غذاهای آن ها 
را نمیخوریم. ولی همه داریم در این 
شهر باهم زندگی میکنیم. زردشتی 
و کلیمی و مسلمان در همین دو اتاق 
هر  می رویم.  زیارت  به  کوچه  وسط 
تکرار کرد هر  به دین خودش.  کس 
کس به دین خودش. همه باید باهم 
هستیم.  ایرانی  همه  کنیم.  زندگی 
پدربزرگت با آن ها تجارت و رفت وآمد 
دارد. بّچه هایمان باهم بازی می کنند. 
باید  همه  خودش.  دین  به  کس  هر 
گفت:  آذردخت  کنیم.  زندگی  باهم 
همه  ولی  خودش؟  دین  به  هرکس 
مادربزرگش  باشیم؟  دوست  باهم 
بله. مرواریدبانو ادامه داد:  بله  گفت: 
جلو  به  دعا  برای  یهودیها  که  روزی 
کنیسۀ الیاهو هناوی و آتشکدۀ گوهر 
میآیند،  پیرمراد  پنجرۀ  و  شب چراغ 
ناهار هم در محّله می مانند. چون بعد 
از ناهار هم باید دعا بخوانند. ماّلمهدی، 
که  را  محّله  مسلمان های  بزرگ 
می شناسی؟ آذردخت گفت: بله. آن 
پیرمرد روحانی که ماّلی مسجد محّله 
بارک اهلل.  گفت:  مرواریدبانو  است. 
مرواریدبانو گفت: پدر ماّلمهدی هم 
او  بود.  محّله  مسلمان های  بزرگ 
از درآمد  را وقف کرده است.  ملکی 
و  نان  یهودیها  ناهار  برای  ملک  آن 
اَرده و عسل و سبزی خوردن و گردو 
می خرند. ما به یهودیها شراب و آجیل 
خشک میدهیم و مسلمان ها به آن ها 
نان و َارده و عسل و گردو می دهند. 
آذردخت پرسید: چرا مسلمان ها به 
مروارید  نمی دهند؟  آبگوشت  آن ها 
بانو گفت: یهودیها گوشت گوسفندی 
باشند، مسلمان هاکشته  که  را 
بقیه درصفحه ۴۸

دکتر محّمدحسین پاپلی یزدی
استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدّرس تهران 

ساختمان معجزه )آتشکدۀ گوهر شب چراغ، کلیسای الیاهو هناوی و پنجرۀ پیرمراد(

نمای داخل آتشکده

 نمای خارجی ساختمان
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اپسخ دندان شکن لطفعلی صورتگراپسخ دندان شکن لطفعلی صورتگر

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

دادستانهای  یا  قضات  از  ازیکی 
که  کنند   می  حکایت  انگلستان  
 . کرد  می  محاکمه  را  کشیشی 
کشیش که خود  اسرار فن خطابت 
اینکه  بجای  بود  فراگرفته  نیک  را 
انتخاب  وکیلی   خویش  برای 
بعهده  را   خویش  دفاع   خود  کند 
سخن  دوساعت  مدت  بود.  گرفته 
وفلسفی  مذهبی   ومباحث  گفت  
خویش  درگفتارهای   را  گوناگون  
پرچانگی  از  را   وهمه  نمود   وارد 
بنا   قاضی  اما   آورد.  بستوه  خود 
برشیوه  دادگستران  جوان مرد  که 
ازطول  کالم عارض ومعروض  چین 
وبابردباری   افکنند   نمی  چهره  به 
فرامی  گوش  هرسخنی  به  بسیار 
کرد   حوصله  مدت   درتمام  دهند  
همینکه   نیاورد.  برزبان  ای  وکلمه 
با  یافت   پایان  کشیش   سخنان 
نهایت ادب  رو به وی کرد وگفت:»  
صفات   یاد  مرابه  جنابعالی   گفتار 
انداخت زیرا دیدم  باریتعالی   ویژه 
بی  حق  رحمت   مانند  سخنانتان  
پایان ومثل عدل الهی ازفهم بشری 

خارج است.«
بروید   که  ومحفلی   درهرانجمن 
مشاهده   را  اشخاص   این  نظایر 
سخن  شهرت  کردکه  خواهید 
درهرمورد   دارند،  بسیار  گفتن  
 ، کنند  نظر می  اظهار  وهر موضوع 
درسخنان دیگران  می دوند وکالم 
آنهارا  قطع می نمایند وموضوعات  
تازه را  از دهان  طرح کننده آن می 
دارند   مطالبی  خود   هرگاه  ربایند. 
باهمه  آب وتاب  وطول وتفصیل  به 
کوچکترین  پردازندو  می  آن  بیان 
آبرووعظمت  منافی  هارا  زمزمه 
پرخاش  به  شناسندولب  می  خود 
می  وپرخاش  گشایند  می  جویی 
کنند ، حق همیشه بطرف آنهاست. 
یا  خورشید  طلپع  وتو  من  اینکه 
نورپاشی ستارگان را دلیل بروجود 

دیروز  اما  دانیمو....  می  وروز  شب 
کاماًل  قصه  این  سلمانی  دردکان  
بود. هنگامی که من   برعکس شده 
استاد  دست  به  سررا  مضایقه  بی 
سرسری  که  بودم  داده  سلمانی  
ازاین  یکی  کند  کوتاه  موهارا 
وهمینکه   واردشد.  سخنان   خوش 
مشاهده کرد که کرسی های آرایش 
اند   گرفته  ازوی  پیش  مشتریان  را 
بانهایت اکراه روی صندلی به انتظار 
نوبت خویش نشست . چهره  درهم 
کشیده وعبوس وی، دیگر مشتریان 

را  وهریک  رمانید  وی  از  را  منتظر 
به مطالعه روزنامه ای وادار ساخت. 
روزنامه  دیگران   تقلید  به  نیز  وی 
انداخت.  نظری  آن  وبه  برداشت 
به زمین  را  بعد  آن  اما یک دقیقه 
پرتاب کرد  وبدون آنکه به مخاطب  
معینی متوجه باشد لب به شکایت  
کس  همه  وبه  گشود   واعتراض 
وهمه چیز  بد گفت. ازلباس بانوان ، 
صدای اتومبیل ، آب پاشی خیابانها 
، بی ادبی  مردم ومخصوصًا  ازصنف 
سلمانی  عیب جویی ها کرد.  دراین 
آزادشد  ها  کرسی  از  یکی  هنگام 
صورت  تراشیدن  برای  را  ووی 
دعوت کردند.بی آنکه  دنباله سخن 

خویش را درمذمت سلمانی ها قطع 
وگفتار  نشست  کرسی  روی  کند  
استاد  ولی   . داد  ادامه  را  خویش 
به  بسیار  اعتنایی   بی  با  سلمانی  
مشغول  وی  چهره  مالی   صابون 

گشت.
مرد می گفت: اصاًل سلمانی ها  ایران 
ادب وانسانیت  نمی شناسند والزم 
مستشار  ازاروپا   آنان   برای  است 
آنکه  بدون  سلمانی  استاد  بیاورند، 
بهانه   به  کند  توجهی  این سخن  به 

صابون زدن  برپشت لب ، مقداری

مالید. او  لب  روی  صابون   کف 
پرسید:  ازوی  سادگی  ودرکمال 
درجواب  بیچاره  فرمودید؟«  چه 
می  باز  دهان  اگر  زیرا  ماند.  عاجز 
کرد  مقداری کف صابون  دردهانش 
رندان  ازآن  استاد  رفت.  می  فرو 
به  بود.  دنیا دیده وتجربه آموخته  
حریف   ازسر  ها  دست  آسانی  این 
که  همین  داشت.  نمی  بر  بدزبان  
روی   موهای  تراشیدن   به  نوبت 
بایک  که   درحالی  رسید،  حنجره 
را  وی  حلقوم   روی  پوست  دست  
بلند کرده وبادست دیگر  تیغ را به 
گلوگاه او آورده بود  گفت: سلمانی 
مردم  چندان  کشورهم   این  های 

بدی نیستند. بامداد تا شامگاه  جان 
می َکنند  وکس روزی حالل می ُکنند 
ولی عیب دراین است  که مردم این 
قانع  نوبه  وحق خویش   به  کشور  
نیستند  ومی خواهند  با آنکه  دیر 
آمده اند  زود بروند. غالب این  هیاهو  
وازدحامی  که مقابل  دکان های نانوایی 
می شود  ازاین سبب است  که همه 
می خواهند  درآن واحد  نان بگیرند، 
بزرگساالن ، کودکان را  عقب می زنند 
. مردان ، زنان را  به اینطرف وآن طرف  
پرت می کنند  درصورتیکه اگر  همه 
دریک صف  قرار بگیرند  کارهمگی 
ظرف نیمساعت  انجام خواهد گرفت. 
معمول  کشورها  درتمام  چنانکه  
است وعادت به نظم  وترتیب   جزو 
اعتیادات زندگی آنهاست. همین طور 

نیست؟
درشت  عرق   قطره  چند  دیدم 
درپیشانی مرد  شروع به درخشیدن  
قرارگرفته  شکنجه  در  بیچاره  کرد، 
بود. زیرا اگر دهان باز می کرد  کف 
صابون  را به دهان می فرستاد. یااگر 
سررا  به عالمت امتناع  باال می برد  
تیغ دالک  را باحلقوم  خویش آشنا می 
کرد.ناگزیر مانند  کودکی  که دربرابر  
پدر یا  آموزگار بایستد  وبخواهد  به 
گناهی که کرده است اقرار نماید  به 
عالمت تصدیق  چشمهارا  فروبست. 
ازاین طرز  سؤال وجواب  بی اختیار 
به خنده  افتادم زیرا  دیدم آنچه را  
که منطق وعقل  سلیم واصول  ادب 
وانسانیت  نتوانسته بود  به این مرد  
بفهماند  قدری کف صابون   پرچانه  
ولبه برنده تیغ  دالکی به وی گوشزد  
استاد   چنگال  اززیر   همینکه  کرد. 
آسودگی  به  نفسی    ، یافت  رهایی 
کشید به اطراف خویش نظری  افکند. 
به  رو  شناختم   نمی  اورا  آنکه  با 
خوش  پرسیدم:»  و  کردم  سویش 

گذشت؟«

قاسم بیک زاده  تصویر تازه ترین 
کارش را با چند سطر که ازسِر درد 
کرده  ارسال  ما  برای  است  نوشته 

که می بینید و درزیر می خوانید:

پاریزی عزیز با درود فراوان
اینکه  از  ممنون   و  متشکر  خیلی 
جماعت  برای  کتاب  معرفی  سبب 
اگر ما  نخوان می شوید! چه  کتاب 

کتاب می خواندیم، چهل سال پیش 
گرفتار این مصیبتی که با آن رو به 
کوزه  از  شدیم!  نمی   ، هستیم  رو 

همان برون تراود که در اوست!

 با نرخ مطالعۀ سرانۀ سه ۳  ثانیه در 
سال برای ماایرانی ها،  به قول تُرک 

ها بیله دیگ بیله چغندر!

اطالعات جوانان  و یادی از آزادی
اطالعات جوانان امروز  که سالهاست 
ومدیریت  سردبیری  با  غربت  در 
ذکایی   مهدی   ، آگاه   نگار  روزنامه 
مطلبی  گویا  اخیراً  منتشر می شود 
نوشته  آزادی  ماهنامه  معرفی  در 
دسترسی  آن  به  چون   که  است 
سوی دیرتراز  وکمی  نداشتم  

دوستی همکار آگاه شدم  ، به موقع 
سپاسگزاری  عزیز  همکار  این  از 
ذکایی  خواهم.  می  پوزش  که  نشد 
عزیز چندسطری اگر چه مختصر اما 
آزادی   درشناساندن   جامع   بسیار 
قلمی کرده است که بسیار از مهراو 

سپاسگزارم.

فریدون توفیقی برنامه سازی موفق

وقتی نوروز فرا می رسد به یاد برنامه 
سازی موفق می افتیم که این ایام را 
بیش از پیش  برایمان شاد و خاطره 
انگیز می ساخت. درغربت نیز فریدون  
از  غنی  آرشیوی  دراختیارداشتن  با 
آثار هنرمندان  سال های  درخشانی 
بودند،   روبرو  آن  با  ما  هنرمندان  که 
توانسته است همچنان ایام نوروزرابرای 
کند.  انگیز  خاطره  و  تر  دلنشین  ما 

که او   » هنرمندان  از  یادی   « برنامه 
 اخیراازتلویزیون ایران فردا  به مدیریت 
علیرضا نوری زاده تهیه و پخش می 
شود  نشانه ای از قدرت برنامه سازی 
از آرشیو هنری  او  واستفاده صحیح 
است که در اختیاردارد. برای فریدون 
توسط  قدراو  متأسفانه  که  عزیز 
مطبوعات خارج ازکشور کمتر دانسته 
می شود روزهای بهتری را آرزوداریم.  
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تبریزواز  اهل  رشدیّه،  حسن  میرزا   
ایران  فرهنگی  نهضت  پیشقدمان 
نخستین  قاجارها  درعهدپادشاهی 
رادر  جدید  سبک  به  مدرسه 
میرزا  علی  محمد  گوش  تبریزوزیر 

ولیهعدمظفرالدینشاه، برای تدریس 

کرد  پا  بر  فارسی  زبان  به  نوجوانان 
از  مدرسه  وتخریب  یورش  با  که 
نه  مذهبی   اندیشان  خشک  سوی 
فارسی  زبان  به  تدریس  خاطر  به 
بلکه اصوالً برپایی مدرسه که برپایی 
وترویج  دین  تعالیم  برخالف  را  آن 
فساد می گفتند تعطیل شدو شیخ 
ازتوابع  خامنه  از  محمدخیابانی، 
قیام  زمان  شبستردر  شهرستان 
خود به دستاویز آنکه قانون اساسی 
مشروطه از سوی دولتمردان نادیده 
ی  نوشته  به  بنا  است،  شده  گرفته 
کسروی، در کتاب تاریخ هیجده سالۀ 
به  هایش  بیانیه  تمامی  آذربایجان، 
زبان فارسی و فرانسوی بود نه ترکی  .
       احمد کسروی درکتاب آذری می 
به  همیشه  ها  نویسد:»...آذربایجانی 
رواج فارسی درمیان خاندان ها می 
می  پیشگام  راه  ودرهمین  کوشند 

باشند.«. 
       توجه ودلبستگی به زبان فارسی 
حتا در قفقازبه حّدی بودکه بردیوار 
مسجدی درشهراردوباد »ترک زبان« 
به خط نستعلیق به روی کاشی نوشته 

شده بود:
 آهوزتو آموخت به هنگام دویدن       
ایستادن ورم کردن وواپس نگریدن
پروانه زمن،شمع زمن،گل زمن آموخت 
      افروختن وسوختن وجامه  دریدن.
)ازکتاب خاطرات پرنس ارفع(.  
       حتا دیوان شعری به زبان پارسی 
از سلطان سلیم پادشاه مقتدر عثمانی 
که چند بار با شکست شاه اسماعیل 
موفق به تصرف آذربایجان شده بود، 
به جا مانده است و بر دیوار بسیاری 
از بناهای تاریخی استامبول می توان 
بر  نقش  را  پارسی  زبان  به  اشعاری 

کاشی های آن دید. 
زمان  در  حتا  تراینکه  جالب         
زبان  برایران،  ترک  حکومتگران 
پارسی به عنوان زبان رسمی پذیرفته 
شده بود و اغلب آنان به زبان پارسی 
دیوانی  دفاتر  اندو  کرده  می  تکلم 
یا  دری  زبان  به  رسمی  مکاتبات  و 
فارسی بود تا جاییکه شاعران مدیحه 
سرا از برای آنان به زبان پارسی شعر 
گرفتند  می  پاداش  و  سرودند  می 
از  برخی  مانند  آنان  غیرت  رگ  و 
روشنفکران مسأله دار ما نمی جهید 
و مانند جدایی خواهان، خون شان به 

جوش نمی آمد!
       در مقّدمۀ  فرهنگ برهان قاطع 
قول  از  ندیم«  »ابن  که  خوانیم  می 
دوم  سده  در  که  ُمقّفع)  بن  عبداهلل 
هجری می زیسته( نقل می کند که 
ایرانیان بر پنج زبان تکلم می کنند: 
و  فارسی،خوزستانی  دری،  پهلوی، 
ُسریانی. زبان فهله] پهله = پهلوی[ 
نشان  ماه  ری،همدان،  اصفهان،  در 
ویا  دارد  رواج  آذربایجان  نهاوندو 
در  حموی)۵۷۴تا۶۲۶(  یاقوت 
که حمزۀ  نویسد  می  البلدان  ُمعجم 
اصفهانی)۲۸۰تا۳۵۰یا۳۶۰( در کتاب» 
التصحیف«  الحدوث  علی  التنبیه 
گوید: کالم ایرانیان در قدیم بر پنج 
پهلوی،  قرار:  ازاین  بود  جاری  زبان 
اما  ُسریانی،  و  خوزی  پارسی،  دری، 

پهلوی لغتی است منسوب به »فهله« 
و آن نامی است که بر پنج شهر اطالق 
شود: اصفهان، ری، همدان، نهاوند و 

آذربایجان.
       متأسفانه زمانی که صحبت ازترک 
ها می شود، اینگونه تعبیر می شودکه

 

آذری  میهنان  هم  با  سخن  روی 
ماست،حال آنکه به موجب ُمستندات 
در دست،هم میهنان آذری ما ایرانیانی 
ترکان  تسلط  از  پس  که  باشند  می 
با  مغوالن  آنها  درپی  ماوراءالّنهرو 
ابوابجمعی  کثیری از جنگجویان ترک 
دراز  وسکونت  برایران  وتیموریان 
پیرامون  و  آذربایجان  در  آنها  مدت 
و  مساعد  هوای  و  آب  خاطر  به  آن 
برای  جالب  و  فراوان  زارهای  چمن 
چرای دام های آنان وکشت وزرع، و 
صفویان  مدت  دراز  حکومت  سپس 
ترکمن،  قاجارهای  و  زبان  ترک 
آذربایجانی  پهلوی  یا  پارسی  زبان 
خاطر  ،به  شده  اشاره  که  آنگونه  ها 
با  گفتگو  به  سرزمین  این  نیازمردم 
ترکان به مرور زمان ترکی شد،ازاین 
رو این هم میهنان ما ترک زبانند نه 
های  مراکشی  و  ها  به مصری  ترک، 
عرب زبان »عرب« نمی گویند،اشعار 
قطران تبریزی ، همام تبریزی، نظامی 
تبریزی  مقاالت شمس  و  و خاقانی  
ووو که آثار شان مربوط به سده های 
پنجم تا پایان سده ی هشتم هجری 

می  نشان  روشنی  به  است،  قمری 
دهد که اگرهم میهنان آذری ما ترک 
کسانی  چه  برای  نامبردگان  بودند، 
به زبان پارسی شعر می سرودند ویا 
می نوشتند که گاه از ترکان به زشتی 
تبریزی  قطران  آیا  کردند،  می  یاد 
سرودن  جرأت  ترکها  سرزمین  رادر 
چنین اشعاری بود که خطاب به امیر 

وهسودان شاه آذربایجان سرود؟: 
      تورا خیل و رهی* ای شاه بسیارند ومن دانم 
رهی را کی کم از قاّلش **و خیلی کمتر 

از ترکان
برتاراج  بود  ایشان  عزم  همیشه 

وبرکشتن 
      چو باشد عزم شان آنگونه باشد 

حال شان این سان...
)*رهی= بنده و چاکر.** قالش = بی 

نام و ننگ.(
ویا در جای دیگر سرود:

 کمر بستند بهر کین شِه ترکان پیکاری
همه یکرو به خونخواری همه یکدل به جّراری
چه ارزد غدر با دولت چه ارزد مکر با دانش
 اگرچه کار ترکان است غّداری و مّکاری .
در  که  نامه  بهرام  در  نظامی،         
گفته  شد  سروده  سال۵۹۳هجری 

است: 
آهن شه چوسخت کوشی کرد       

لشکر تُرک ُسست کوشی کرد
  لشکر تُرک را زدشنه ی تیز

       تا به جیحون رسید گرد گریز 
دانی که من آن سخن شناسم        

کابیات نو از کهن شناسم
 تُرکی صفتی وفای من نیست       

تُرکانه سخن؛ سزای من نیست
ودر اسکندرنامه سرود:

 که ازبیم قفچاق*وحشی سرشت        
دراین مرز تخمی نیاریم کشت

 به نفرین ترکان زبان برگشاد 
       که بی فتنه ترکی زمادر نزاد.
) قفچاق یا قبچاق، ناحیه ای در آن 
سکونت  قفقازمحل  دربند  سوی 

تاتارها.(
       یا اسدی توسی، که از خراسان 

به آذربایگان کوچ کرده وساکن شده 
بود سرود:

وفا ناید از تُرک هرگز پدید        
وزایرانیان جز وفا کس ندید.

ویا خاقانی، سرود:
خیل تُرکان کنند برسر کوچ 

     غارت کاروان که بر گذراست
 ُملک کیان چوطعمۀ ترکان اعجمی است     
 عاقل کجا بساط تمّنا برافکند؟

) اعجم = ُگنگ، کسی که نمی تواند 
درست سخن بگوید.(

        از این دست اشعارازسوی شاعران 
آذری تا سالهای  هشتم هجری) سال 
جا افتادن زبان ترکی( در آذربایجان 
،بسیار است که تنها به همین چند 
دراز  از  به جهت دوری جستن  بیت 

نویسی بسنده شده است.
که خود  آیا شاعریا شاعرانی         
زبان  به  که  آنگاه  اند،  بوده  آذری 
علیۀ  بر  مقاالتی  یا  و  اشعار  پارسی 
می  ترکان  های  ستمگری  و  رفتار 
می  نوشتند،  می  یا  و  سرودند 
توانستنددر سرزمینی که اگر زادگاه 
تا  تاریخ  از  پیش  زمانهای  از  ترکان 
زمان سرایش اینگونه اشعارمی بود،  
با آسایش خیال در زادگاه شان سر 
راحت بر بالین نهند!؟ یا در سرزمین 
ترکان چه جای سرودن و نوشتن به 
زبان پارسی بود، آنهم با چنان لحن 
توهین و تحقیر گونه؟ آیا در کشور 
یا  آذربایجاِن،  جمهوری  یا  ترکیه 
کسانی  قزاقستان،  یا  ترکمنستان، 
فقط  کارشان  که  هستند  ویا  بوده 
نظامی  باشد؟  پارسی  اشعار  سرودن 
همام  و  تبریزی  وقطران  خاقانی  و 
ها  سده  در  دیگر  وبسیاری  تبریزی 
پیش ، اگر در سرزمینی می زیستند 
که مردم آن کمترین آشنایی به زبان 
نتیجه  و  بهره  چه  نداشتند،  پارسی 
ای از انتشار آثارشان می بُردندو چه 
خریداری داشت؟ َمَثل روشن تر اینکه 
یکی از ایرانیان برود ژاپن و برای مردم 
یا حکومتگرانش مقاله و یا کتاب  به 
زبان  پارسی بنویسد! بنا براین نیاز به 
اینکه  تا  نیست  ذهن وشعورواالیی  
پذیرفته شود سرودن این آثار به زبان 
پارسی- پهلوی، از سوی گویندگان و 
شاعرانی که خود اذربایجانی بوده اند، 
برای مردم سرزمینی بود که به زبان 
پارسی تکلم می کرده اندو ترک ها را 
بیگانگان ستمگری می دانستند که 

برآنان حکم می راندند.
       نکته اینکه رژیم باکوکه در مصادرۀ 
و  نظامی  ازجمله   ایرانی  شاعران 

برده  کار  به  فراوان  کوشش  خاقانی، 
ترک  نژاد  خودرااز  که  حال  است،  
ستیزی  اشعارترک  دربرابر  میدانند، 
این دوشاعر چه خواهند گفت؟  که 
جز  آشکارا  بدین  وجعلی  مصادره 

ریشخندی به خودنیست! 
بین  به  که  درسفری  خاقانی         
الّنهرین داشته است،به دیدن آثاری 
که در تیسفون از خسرو انوشیروان 
کسری«  طاق  نام»  به  و  مانده  بجا 
نامیده شده است می رود و آنچنان از 
دیدن خرابه های آن کاخ  متأثّروملول 
می شود که قصیده ای شیوا از سوز 
دل می سراید که فقط به چند بیت آن 

اشاره می کنم: 
 هان ای دل عبرت بین ازدیده نظر کن هان
 ایوان مداین را آیینه ی عبرت دان
 یک ره زره دجله منزل به مداین کن      
وزدیده ُدُوم دجله برخاک مداین ران
 خود دجله چنان گوید، صد دجله ی خون گویی
کز گرمی خونابش آتش چکد از ُمژگان
 گویدکه تو ازخاکی ما خاک توایم اکنون
گامی دوسه برما نه اشکی دوسه هم بفشان 
 این است همان درگه کورا زشهان بودی
دیلم ملک بابل، هندو شِه ترکستان
 بر دیده ی من خندی کاین جا زچه می گریم
خندند برآن دیده کاینجا نشود گریان...

       با چنین احساسات و تأثّری که 
نشان  از خود  خاقانی دراین قصیده 
داده است تا جایی که به گریه می اُفتد 
وهمچنین اشعار فراوانی که در ایرانی 
که  را  هرآنچه  و  سروده  خود  بودن 
سروده به زبان پارسی است، آیا می 
توان براین باور بود که او از نژاد تُرک 
بوده است؟ وآنان که  برای هم میهنان 
هویّت  درساختن  سعی  ما  آذری 
ترکی دارند،شاعری یا نویسنده ای از
ُسراغ  را  نشین  ترک  های  سرزمین 
رثاِء  در  مطلبی  یا  شعری  که  دارند 
کاخ  و  جمشید  تخت  های  ویرانه 
به  رو  باستانی  سایرآثار  و  آپادانا 
ویرانی نهاده ی ایرانی سروده و اشکی 
ریخته باشد؟ ویا چگونه بود که نظامی 
بجای سرودن  اشعاری ازآنچه که در 
سرزمین ترکان ماوراءالّنهر به گونه ی 
روایات و قّصه ها رواج داشته است، به 
سرودن اشعاری ازرویدادهای تاریخی 
وقّصه های  رایج ایرانی پرداخته است؟ 
       زبان ترکی رایج در آذربایجان 
زمان  تراز  ژرف  و  بیشتر  زمانی  از 
وایلخانیان   تیموریان  و  سلجوقیان 
در آذربایگان رواج یافت که  صفویان 
ترک های  از  طایفه  به  کمک هفت 

متعّصب و جنگجوی و قدرتمند به 

نام قزلباش به قدرت رسیدند. سید 
کتاب  در  تبریزی،  کسروی  احمد  
»آذری« نوشته است:» اگرچه خاندان 
صفوی از بومیان آذربایجان بوده اند 
نیای  اردبیلی  الدین  صفی  شیخ  و 
بزرگ شاه اسماعیل صفوی مؤسس 
مغوالن  زمان  در  که  صفویّه  خاندان 
به  هایی  دوبیتی  دارای  زیسته  می 
بجا  او  از  که  باشد  می  پهلوی  زبان 
کتابش  در  آنهارا  که   است]  مانده 
آورده است [، اما ازآنجا که مادر شاه 
بیک)اوزن  حسن  دختر  اسماعیل 
ترک  قویونلوها  آق  پادشاه  حسن(  
ترک  براین   بنا  است،  بوده  زبان 
زبان بودن شاه اسماعیل را می توان 
سپاهش  سران  که  ویژه  دریافت،به 
های  نام  به  ترک  ازایلهای  جملگی 
استاجلو، قاجار،ذوالقدر،افشار،روملو، 
از  اند،...  بوده  وشاملو  تکلو  ورساق، 
هرباره گفتگواست که در آغاز سده 
ی دهم هجری- قمری، که پادشاهی 
صفویان پدید آمده ترکی پیشرفت 
خودش را در آذربایجان چه در شهر 
ها و چه دربیرون به انجام رساند، با 
این حال در روزگار صفوی چیزهایی 
در آذربایجان پیش آمده که اینها نیز 
بسود آن زبان بوده است و می توان 
ی  درسایه  و  روزگاران  آن  در  گفت 
این پیش آمدها بود که ترکی به یکبار 
آذری  که  آذری]زبانی  و  شد  چیره 
بدان  ترکی  زبان  رواج  از  پیش  ها 
تکلم می کرده اند[ از شهرها ناپدید 
گردیده و در بیرون ها جز در چندجا 

باز نمانده است«. 
       قدرت غزلباشها به حّدی بود که 
همسر خدابنده پادشاه صفوی را در 
برابراو، در کاخ سلطنتی سر بُریدند 
نبود  آنان  مجازات  جرأت  را  وکسی 
یکی  توسط  عباس  شاه  او  پسر  و 
به  نیرو)استاجلو(  آن  های  شاخه  از 

پادشاهی رسید.
       کسروی در همان کتاب، ترک 
بودن سران سپاه و پیروان صفویان را 
که تمامی کارهای صفویان دردست 
مّدت  دراز  دشمنی  و  بود  ترکان 
عثمانی  شاهان  با  صفوی  پادشاهان 

را در رواج هرچه بیشتر زبان ترکی 
درآذربایجان  می داند که آنهم بیشتر 
روی تعّصب شدید هریک از طرفین 
به باورداشت های مذهبی شان بوده 
است که سبب می شد بین دودولت 
ایران و عثمانی اغلب جنگ و جدال 
بروز کند و عثمانی ها با شکست قوای 
ایران، توانستند سالها بر آذربایجان 
در  حکمرانی  بساط  و  شوند  مسلط 
این سرزمین بگسترانند که حتا یکبار 

بیست سال به درازا کشید. 
درسال  یارشاطر،  احسان  دکتر 
دانشنامه ی در  نوشتاری  ۱۳۵۴طّی 

 ایران و اسالم نوشته است:
آذربایجان  مردم  که  آشکاراست   «
از  که  زبانی  به  ترکی  رواج  از  پیش 
گویش های مهم ایرانی بوده] پهلوی[ 
آذری  آذربایجان،  نام  مناسبت  به  و 
گفته  می  سخن  شد،  می  خوانده 
زبان مردم ری و همدان و  با  اند که 
و  است  بوده  دست  یک  از  اصفهان 
احتمال  به  و  و هشتم  هفتم  قرن  تا 
قوی مدتی پس ازآن نیز زبان غالب 
ضعف  است.  بوده  آذربایجان  مردم 
تدریجی زبان آذری با نفوذ زبان ترکی 
در آذربایجان آغاز شد... به طوری که 
آذربایجان  رایج  زبان  ترکی  کم  کم 
شناخته شد و حتی واژه ی »آذری« 
از  ابتدا  نویسندگان]  برخی  توسط 
سوی نویسندگان عثمانی[ و به تََبع 
آنها از طرف برخی از خاورشناسان، به 
آن زبان ترکی که در آذربایجان رایج 

شده بود اطالق گردید«. 
نادرست  اطالقی  چنین  یقیناً         
است،چرا که همانگونه که ما ایرانیان 
اعراب  حملۀ  از  پیش  مردم  زبان  به 
به ایران سخن نمی گوییم و این دگر 
گونی زبان ُمهر باطل برایرانی بودن ما 
نمی زند، اطالق»تُرک« به هم میهنان 
آذربایجانی  ما به خاطر دگرگونی زبان 
شان نیزغلط محض است، همانگونه 
مراکش  یا  تونس  یا  مصر  مردم  که 
و  نه عرب  زبان می خوانند  را عرب 
را  ووو  مکزیک  و  آرژانتین  مردم  یا 
اسپانیایی زبان می دانند نه اسپانیایی 
انگلیسی  را  جنوبی  افریقای  ومردم 
هم  ی  باره  در  انگلیسی،  نه  زبان، 
میهنان ترک زبان آذری ما نیز صادق 
اغوای  و  فریب  راه  در  که  است،آنان 
اقوام ایرانی به جعل تاریخ و داستان 
سازی می پردازند،  بدون تردید یااز 
عوامل بیگانه درراه جدایی می باشند 

ویا  ناآگاهانی  فریب خورده .اند. 
ادامه دارد

     پژوهشی از:ک- هومان 

                                 

قسمت چهارم

آموزش زبان های قومی

احمد کسرویمیرزاحسن رشدیه
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سپینود
بخش دوم

شنگل شادمان از این پیوند گشت، 
یاران بهرام را پیش خواند و به همه 
و فرمان داد  و دینار بخشید  گوهر 
یک هفته در سراسر کشور جشن و 
سرور برقرار کرد و  خود نیز با بهرام 

و دیگر بزرگان بشادمانی پرداخت.
سپینود با شاه بهرام گورر

چو می بود روشن به جام بلور
با  بهرام  همسری  از  مدتی  چون 
چنان  سپینود  گذشت،  سپینود 
مهری نسبت به بهرام پیدا کرد که 
آنی دوری او را نمی توانست تحمل 
فراوان  محبت  از  نیز  شنگل   . کند 

میان دخترش و بهرام مسرور بود.
هر  از  سپینود  و  بهرام  روز  یک 
دری با هم سخن میگفتند و بهرام 
او  سوی  از  را  مهربانی  نهایت  که 
چون  گفت  او  به  میکرد  احساس 
را  رازی  اگر  میدانم  منی  نیکخواه 
با تو درمیان نهم آنرا فاش نخواهی 
چاره  راه  کردن  پیدا  در  مرا  و  کرد 
گفت  بهرام  بود.  خواهی  دمساز 
خارج  هندوستان  از  میخواهم 
و  همراهی  مرا  که  مشتاقم  و  شوم 
با  رفتن  در  اگر   . کنی  همداستانی 

من موافقت کنی
به هر جای نام تو بانو بود

پدر پیش تختت به زانو بود
سپینود گفت ای مرد سرفراز

بهین زنان جهان آن بود
کزو شوی همواره خندان بود
اگر  و  بیزارم  از جان شیرین  تو  بی 
نخواهم  سر  پیمانت  از  برود  سر 
این کار را  بهرام گفت پس  پیچید. 

چاره ساز.
سپینود گفت اگر بخت یار من گردد 
بگریزیم.  هندوستان  از  میتوانیم 
فرسخ  بیست  تا  که  جشنگاهی 
عالقه  مورد  دارد  فاصله  اینجا  تا 
پدرم شنگل است و او به آنجا برای 

به  پدر  زمان  هر  میرود.  گور  شکار 
مناسب  است  فرصتی  رفت  شکار 
که بگریزیم. بهرام به سپینود گفت 
نام   ( برزوی  چون  بگوید  مادر  به 
مستعار بهرام در هندوستان( بیمار 
رفتن  برای  را  شاه  نمیتواند  است 
به  مادر  کند.  همراهی  جشنگاه  به 
و  دلتنگ  شنگل  و  گفت  شنگل 
جشنگاه  به  رو  برزوی  بدون  ناچار 
نهاد. بهرام و سپینود چون از رفتن 
شنگل به جشنگاه اطمینان یافتند ،
با  و  گشتند  ایران  روانه  شبانه   
دریا  از  کشتی  وسیله  به  همراهان 

گذشتند و به مرز ایران رسیدند.
فرار  از  رفت  جشنگاه  به  سواری 
با  را  او  ایرانیان  و  سپینود  و  برزو 
ای  عده  با  شنگل  ساخت.  خبر 
دریا  کنار  به  تازان  هندوستان  از 
آن  در  را  و سپینود  بهرام  و  رسید 
و  بهرام  شنگل  دید.  دریا  سوی 
دختر  و  کرد  سرزنش  را  سپینود 
رابد نژاد خواند. چون قصد حمله به 
بهرام نمود ، بهرام به او گفت، ضرب 
تنه  یک  که  دیده ای  مرا  شست 
برابری  هندی  هزار  صد  با  چگونه 
میکنم؟ اکنون سی سوار نیز با من 
همراهند و خواهند جنگید ، بیهوده 
مده.  کشتن  به  را  سوارانت  و  خود 
میگوید  درست  بهرام  دید  شنگل 
مرد  هزار  تنه حریف صد  یک  او  و 
هندی است، پس مهربانیهایی را که 
نسبت به او کرده بود یادآور شد و 

آنگاه گفت پارسی بیوفاست
دل پارسی با وفا کی بود

چو آری کند رای او نی بود
کند  تحمل  نتوانست  بهرام  چون 
که پارسی را بیوفا بدانند در پاسخ 
گفت من ناچار به رفتن هستم چون 

بهرام شاهنشاه ایران زمینم
شهنشاه ایران و توران منم

سپهدار پشت دلیران منم
در ایران تو را به جای پدر می پندارم 
خواهد  ایران  بانوی  نیز  دخترت  و 

شد
به ایران به جای پدر دارمت

هم از باژ کشور نیازارمت
همان دخترت شمع خاور بود

سر بانوان را چو افسر بود

ماند  در شگفت  او  گفتار  از  شنگل 
و  برداشت  از سر  را  و شاره هندی 
بهرام  آمد.  شاه  نزدیک  پوزش  به 
به  دالور  شاه  دو  و  آراست  بزم 
با  آنگاه  پرداختند.  میگساری 
یکدیگر پیمان بستند که نسبت به 

هم وفادار باشند
وفادار باشیم تا جاودان

سخن بشنویم از لب بخردان
گفتند  بدرود  را  یکدیگر  سسپس 
دیگری  و  رو سوی خشکی  یکی  و 
رو به دریا نهاد. چون مدتی گذشت 
شنگل نامه ای به بهرام نوشت و از 
ایران  به  اجازه دهد  که  او خواست 
بهرام  آید.  سپینود  دیدار  برای 
های  هدیه  با  کردو شنگل  موافقت 
هفت  پادشاهان  همراهی  به  بسیار 
بهرام  درگاه  به  روی  دیگر  کشور 
نهاد. چون به درگاه  بهرام رسید و 
به ایوان دخترش سپینود رفت و او 
را با آنهمه جاه و جالل و فر و شکوه 

دید اشک شوق از دیدگان بارید
سپینود را گفت اینت بهشت

برستی ز کاخ بت آرای زشت
کاغذ  و  قلم  شنگل  روز  دیگر 
بعد  که  کرد  وصیت  و  خواست 
قنوج  پادشاه  بهرام  مرگش  از 

)هندوستان( است.
چو من بگذرم زین سپنجی سرای

به قنوج بهرام شاه است  رای
سپارید گنجم به بهرام شاه

همان  کشور و تاج و گاه و سپاه
سپینود را داد منشور هند

نوشته خطی هندوی بر پرند.

مادر کسری انوشیروان

قباد پسر کسری انوشیروان هنگام 
در  هیتالیان  پادشاه  به  پناهندگی 
به منزل خان دهقانی  سر راه خود 
آمد.  فرود  خانه  بدان  و  رسید 
ماه  چون  داشت  دختری  دهقان 
قباد  ربود.  قباد  از  هوش  و  دل  که 
همراهانش  از  یکی  که  رزمهر  به 
خواست  او  از  و  بگفت  دل  راز  بود 
از  ندارد   همسر  اگر  را  دختر  که 
پدر خواستگاری کند. رزمهر به نزد 

خان دهقان آمد و پیغام قباد را بدو 
رساند

بشد تیز و رازش به دهقان بگفت
که گر دختر خوب را نیست جفت

یکی پاک انبازش آرم به جای
که گردی به اهواز بر کدخدای
را  دختر  اگر  گفت  دهقان  خان 
پیوند  این  با  میدانید  شایسته 
موافقم. رزمهر نزد قباد آمد و مژده 

موافقت پدر دختررا  بدو داد
بیامد خردمند نزد قباد

چنین گفت کاین ماه جفت تو باد
ازدواج  دهقان  خان  دختر  با  قباد 
کسی  که  انگشتری  و  کرد 
قیمت  آن  نگین  برای  نمی توانست 
این  گفت  و  داد  دختر  به  بگذارد 
تا  نگهدار  امنی  جای  در  را  نگین 
به خاطر  قباد   . باز گردم  تو  نزد  به 
توقف  ده  آن  در  هفته  یک  دختر 

کرد و سپس عازم هیتالیان شد .
برای  قباد  از  هیتالیان  پادشاه   
حمایت  سلطنت  تخت  به  بازگشت 
کرد. قباد به ایران بازگشت و هنگام 
مراجعت برای دیدار همسر خود به 
آنجا  در  رفت.   دهقان  خان  منزل 
به او مژده دادند که صاحب پسری 

شده است.
همه مژده بردند نزد قباد

که این پور بر شاه فرخنده باد
پسر زاد جفت تو در شب یکی

که از ماه پیدا نبود اندکی
شادمان  بسیار  فرزند  تولد  از  قباد 
گشت و او را کسری نام نهاد. قباد 
نژادی؟  از چه  از دهقان پرسید که 
فریدون  نژاد  از  داد  پاسخ  دهقان 

گرد هستم.
بدو گفت کز آفریدون گرد

که از تخم ضحاک شاهی ببرد
پدر گفتم این و نیا همچنین

که با آفریدون کنم آفرین
عماری  داخل  را  فرزند  و  زن  قباد 

نشاند و با خود به تیسفون آورد.

ادامه دارد

مادر عادت داشت سفره هفت سینش
 ر ا  بقول خودش مجلل بچیند. ازیک 
ماه به شب عید مانده ، مدام درجوش 
وخروش بود ویک ریز ازسفره هغت 
سین حرف می زد. اگر اعتراض می 
هفت  سفره  آخراین   « که  کردیم 
اینقدر  که  دارد  اهمیتی  چه  سین 
جوشش را میزنی؟ می گفت:» مادر، 
حتماً حکمتی داشته ، قدیمی ها هیچ 
کاری رابدون حکمت نمی کردندتازه 
یک  ام  راخورده  پایش  خودم  من 
سال که سفره هفت سین را نچیدم 
آنقدربدبیاری داشتم که نگو ونپرس.«
ازچندروز به شب عید مانده،  دلواپسی 
ودل شوره اش باال می گرفت، یکریز 
سکه،  سبزی،  سیب،  شُمرد:  می 
سماق، سمنو، سرکه وسیر. گاهی که 
یادش می رفت داد می زد: شما که 
ببینم  نمیذارین.  حواس  آدم  واسه 
 ... سکه  سیب،سبزی،  شد؟  چی 
بعدش هم سماقوووسمنووو سرکه...
می  اینهارا  سیر.«  بود؟  جی  آخرش 
نرود. شب عید که  شُمرد که یادش 
وقرارنداشت.  آرام  دیگر  شد  می 
افتاده بود،  اگر تحویل سال به شب 
ازصبح دراتاق پذیرایی را می بست 
را  سینش  هفت  سفره  تنها  ودست 
تزیین می کرد. هیچکس حق نداشت 
پا به مهمانخانه  بگذارد.ظهرهم که می 
شد ، دراتاق پذیرایی راقفل می کرد، 
تر وفرز می آمد سرسفره، چندلقمه 
ای  باعجله می خورد ودوباره میرفت 
به  هم  سرسفره  اش.  سفره  سراغ 
مابچه ها  سفارش می کرد که برویم 
تاتروتازه  نورابپوشیم  لباس  حمام، 
وسرحال برویم سرسفره هفت سین.  
دیدن سفره  هفت سین مادر، هرسال 
برای مابچه ها یک حادثه بود. حادثه 
بود چون هرسال  آن را به شکل تازه 

ای تزیین میکرد.
مانده   سال  تحویل  به  ساعت  دوسه 
آمد سرحال  بیرون می  ازمهمانخانه 
وخستگی ناپذیر. صورتش نمی دانم 
چرا نورانی می شد. لپ های سفیدش 
گل می انداخت وبرقی درچشمهایش 
می درخشید. همیشه مهربان بود اما 
به تحویل  سال که نزدیک  می شدیم  

ولطف  مهربانی  ابدی  تجسم  اورا 
وزیبایی می دیدم.

مارا نگاه می کرد تا ببیند چیزی کم و 
کسر نداریم. به من می گفت: قربون 
چشمات برم، جورابت راباال بکش. به 
برادرم می گفت: توکه بند کفشهایت 
بازه پسر. خیالش که راحت می شد  
وفکر می کرد همه چیز مابچه هاروبرا 
شست،  می  وصورتی  دست  است، 
تو  ودستی  پوشید   می  نو  لباس 
سروصورتش می برد وما بی تاب وبی 
منتظر  زده  هیجان  اغلب  ومن  قرار 
بودم تا مادر اجازه بدهد برویم اتاق 

پذیرایی.
باألخره لحظه موعود  فرا می رسید. 
قفل  که  را  مهمانخانه  دراتاق  مادر  
کرده بود باز می کرد وما می دویدیم 
ای  ترمه  باشکوهی!  سفره  چه  تو. 
کرمانی  که بعدها فهمیدیم  از جهیزیه 
روی  بود  شده  پهن   ، مادربوده  ی 
فرش. باالی سفره ، روبقبله آینه ای 
بزرگ بود. پیش روی آینه ، یک کاسه 
کاسه  داخل  قدیمی.  چینی  بزرگ  
دوطرف  کوچک.  سرخ  چندماهی 
کاسه ، یک طرف دیوان حافظ وطرف 
دیگر  شاهنامه فردوسی که این ها 
یادگار پدرمرحوممان بود. جلو کاسه ، 
بافاصله های معین بشقابی  پرازسیب ،

 

پراز   بشقابی  پرازسیر،  بشقابی 
سبزی و سیروپنیر بشقابی پرازنان ،
پراز ای  کاسه  ناپخته،  رنج  بشقابی   

ودرمیان  سرکه   وظرف  سمنو    
ومیوه.  شیرینی  دوظرف  اینها  همه 
های   مرغ  پرازتخم  بلند  پایه  ظرفی 
رنگ شده وبشقابی  محتوی رنگینک.

همه می نشستیم دور سفره،  بیتاب 
وگوش به رادیو که چه وقت  حلول 

سال نو را اعالم می کند.
صدای گوینده رادیو که بلند می شد 
واعالم میکرد: ۵ دقیقه دیگر  به حلول  
گوینده   . است  مانده  جدید   سال 
می  اعالم  که  را  جدید  سال  حلول 
کرد ، مادر که از هیجان بغض درگلو 
واشک به چشم داشت، روبه آسمان  
می کردومی گفت: خدایا به همه مردم 
می  وبعدمارا  بده.  وبرکت  سالمتی 
بوسید ومی گفت: بروید  دست خانم 
بزرگ ودایی جان را ببوسید. وما به 
اتاق  مادربزرگ می رفتیم که اوخود 

سفره هفت سین جداگانه ای  برای

می  بود  انداخته  جان  ودایی  خود   
رفتیم دستشان را می بوسیدیم وآن 
بوسیدند.  رامی  مان  صورت  هاهم 
ازتحویل   پس  بود،  زنده  پدر  وقتی 
سال ازمیان صفحات قرآن اسکناس 
می  در  تانخورده  دوتومانی  نو  های 
آورد وبه هرکداممان عیدی می داد 
وبعد دیوان شیخ شیراز رابرمی داشت 

وتفأل می زد
 وباهمان دودانگ صدایش می خواند:
رسید مژده که آمد بهارو سبزه دمید
وظیفه گر برسد، مصرفش گل است ونبید
صفیر مرغ برآمد ، بط شراب کجاست؟
فغان فتاد به بلبل ، نقاب گل که کشید؟
زمیوه های بهشتی  چه ذوق دریابد
هرآنکه سیب زنخدان شاهدی نگزید
مکن زغصه شکایت که درطریق طلب

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. 
زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز
که ِگردعارِض  بستان خط بنفشه دمید
چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد
که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید
من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت
که پیر باده فروشش به جرعه ای نخرید
دریاب دادگسترا  می گذرد  بهار 
که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید

ازشنیدن  پس   ، زده  هیجان  ومادر  
غزل به اتاق خودش می رفت وعیدی 
هرکداممان  آورد.برای  می  مارا  های 
خودما  ی  وسلیقه  ذوق  به  باتوجه 
وخودش چیزی خریده بود وکادویی 
میوه  خوردن  درحال  وما  بود  کرده 
کردیم  می  باز  کادوهارا   ، وشیرینی 
وصدای شادی وهلهله مان اتاق را پُر 

می کرد.
وفرزندانم  همسر  درکنار  حاال  من 
چندین سال است که بیاد مادر، شاخه ی

 گل سرخی  درسفره ی هفت سین می 
گذارم ووقتی سال تحویل می شود

 گل را می بویم ومی بوسم وعجیب 
است که گل سرخ سفره هفت سین 

من  بوی مادرم را می دهد.

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                          بخش  سی و هفتم

زانن شاهناهم  
کیخسرو بهروزی

           ُسفره هفت سین     مارد 
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میگه  اون   ، نره  میگم  من 
بدوش

با شادباش نوروزی و با آرزوی شادمانی 
در  ایرانیان  همه  برای  تندرستی  و 
چهارگوشه جهان که از دست نابخردی 
این امت نابکار در خانه و کاشانه مادری 

خود نیستند ...

که  شده  پاتی  قاطی  دنیا  وضع  آنقدر 
آدم نمیداند از کجا شروع کند. بعد از 
نفله شدن سردار پر افتخار اسالم بدستور 
نامتعادل  و  روانپریش  جمهور  رییس 
ممالک ینکی ها اگر هم شکی در این بود 
که ایرانیان به دو دسته ملت و امت تقسیم 
شده اند، آن شک کامأل از بین رفته است. 
رژیم نعلین و آفتابه با راه انداختن سیرک 
مراسم عزاداری ،هر چه ساندیس خور و 
بسیجی و حزب اللهی و پاسدار را با فک 
و فامیل  آنان به نمایش گذاشت تا به دنیا 
بفهماند چقدر طرفدار و سینه زن دارد. و 
از طرفی هم مردم معترض و به ستوه آمده 
که به خیابانها ریختند و کشته دادند. با ته 
کشیدن پول و کمبود درآمد از فروش 
نفت چنان به بن بستی البته خود ساخته 
رسیده است که چاره ای آنچنانی برای 
در رفتن از آن را ندارد. از طرفی خرج 
و برج نذری امت منطقه بسیار باالست ، 
از طرفی هیچ برنامه یا اراده و توانایی و 
مهارتی در اداره و نظم امورات مملکت را 
ندارد و وسط این حرفها هم خورده است 
به تور حاج آقا ترامپ که به شدید ترین 
وضعی گرفتار خود بزرگ بینی و خود 
شیفتگی میباشد و به غیر از دوره انتخاباتی 
خود به فکر هیچ دیرالبشر دیگری نیست.

عاشق چشم و ابروی ایرانیان هم نیست، 
فعأل دنیا گرفتار چند تا از امت هوادار دم 
دستی ایشان شده چون خودش که اصأل 
چیزی بارش نیست. درست مثل جریان 
را  خود  اسم  که  ایشان  بفروشی  بساز 
روی ساختمانها میگذارد و دو تا عالمت 
میچسباند. اصوأل   به آن  را  طالیی خود 

منطقه  تصمیمات سیاستهای دراز مدت 
استکبار  و  کفار  بازار  برای  میانه  خاور 
منفعت دارد چه از این حزب چه از اون 
حزب. تفاوتشان در رفتار سیاسی میباشد 
ولی هدفشان همخوان است. اسالم سیاسی 
و کمربند سبز اسالمی شد تف سرباال ولی 
از طرفی مایه درآمد هم نیزشد. چهل سال 
بنیاد حکومت آخوندی - امتی  پس از 
البته  منطقه خرد و خمیر شده   ، شیعی 
همین  بدست  که  هایی  سالح  توسط 
روزی  یک  هم  حاال  شده.  کفارساخته 
روزگاری اگر آرامش به منطقه برگردد 
باید این خرابه ها را باز سازی کرد که 
باز هم صنایع و فناوری آنان الزم است. 
فقط  نداریم  منطقه  بقیه  به   حاال کاری 
جبران خرابکاری امت اسالمزده به ایران 
چندین دهه طول خواهد کشید. واقعأ هر 
چه بیذوق و ابله و نابخرد و فاسد و دزد 
در این امت بود، شده است دولتمرد و 
صاحب منصب و مسئول امور کشوری و 
لشکری و بقیه هم گوسفند وارانه، دنباله 
روی آنان. زمانیکه پایه باورهای آنان بر 
مشتی مهمالت و قوانین عقب افتاده باشد، 
شیوه کشورداری و مردم داری آنان هم 
اواخر  این  باورهاست.  همان  اساس  بر 
یک آخوند مرتجعی نمایش کتابسوزی 
شد.  خبرساز  کلی  که  بود  انداخته  راه 
جای هیچ تعجبی نیست چون تمام فهم 
فراتر  دینی  مزخرفات  از  شعورش  و 
نمیرود. یعنی از چرندیات مالمحمد باقر 
مجلسی و کلینی گرفته تا ترشحات مغزی 
امام راحل. سوزاندن کتاب چیز تازه ای 
نیست و مشکل این بابا در میدان دانش 
پزشکی میبوده چون علم غربی است و 
نوع اسالمی آن برای بشریت بهتر میباشد 
به عبارت دیگر یعنی اینکه بنا به گفته امام 
محمد باقر« برای درمان درد تهیگاه  چون 
از نماز فارغ شوی  دست بر موضع سجود 
بر موضع درد  از آن دست  بعد  بمال و 
تهیگاه بمال و این آیات را بخوان افحسبتم 

انما خلقناکم عبثأ .....نقل از حلیةالمتقین 
کمتر  خرجش  هم  اینجوری  خب   «
میشود و هم عبودیت خدا و ائمه را بجا 
میآورید. دیگر احتیاجی به آزمایش خون 
و اشعه ایکس و ام آر آی نیست. بالهت 
در رگ و ریشه این امت عزادار است. 
منتهی وقتی کار به جاهای باریک میکشد 
، خودشان بهتر از هر کسی میدانند که 
کار با قول هواهلل و آیت الکرسی و روغن 
بنفشه بجایی نمیرسد و سر از بیمارستانهای 
انگلستان و آلمان در میآورند. درمانده اند 
و نمیتوانند مشکالت جامعه را جوابگو 
باشند. در مقاالت قبلی در مورد آلودگی 
که  بودیم  گفته  بزرگ  شهرهای  هوای 
باد  امسال  دادند  جواب  نظام  مسئوالن 
کم آمده است. بعد تازه ادعا کردند که 
در میزان آلودگی هوا اشتباه کرده اند 
یکی  در  آن  گیری  اندازه  هنگام  چون 
سیار  جگرکی  یک  تهران  میدانهای  از 
بود و دود  آلوده سنج  نزدیک دستگاه 
جگر ودل و قلوه و خوش گوشت روی 
منقل تأثیر بسزایی در بزرگنمایی آمار 

آلودگی هوا داشت!

واگیر  حماقت  از  بسیاری  های  نمونه 
امتی را میتوان در البالی اخبار گوناگون 
مشاهده کرد. در مورد فاجعه هواپیمای 
ادعای  مجلس  نماینده  یک  اوکراینی 
کنترل شدن هواپیما از راه دور را مطرح 

کرد.
به گزارش اسپوتنیک، احمد علیرضابیگی، 
بنام  ای  طویله  در  تبریز  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی ایران در مصاحبه 
داشت  اظهار  روسیه  لنتا  خبرگزاری  با 
بوئینگ شرکت  که:»... کد هواپیمای 
 ۸ که  اوکراین  بین المللی  هواپیمایی 
ژانویه توسط پدافند هوایی ایران مورد 
پنهان  رادارها  قرار گرفت، روی  هدف 
امر  این  در  آمریکا  دخالت  بود.  شده 
منتفی نیست. افراد غیرحرفه ای در سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی حضور ندارند، 
احتمال اینکه کد هواپیما روی رادار پنهان 
شده باشد وجود دارد و امکان کنترل این 
هواپیما از راه دور وجود داشته است...« 
خوانندگان گرامی التفات دارند که آدم 
چقدر باید الیشعر و تهی از علم و دانش 
باشد تا بتواند چنین خزعبالتی را ببافد. 
استاد ما در عین حال خواستار صبر برای 
تکمیل تحقیقات درباره این فاجعه شد و 
تأکید کرد که تهران قبل از هر چیز باید 
به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت 
جواد  محمد  جناب  بالفاصله   که  کند 
نوبخت یکی از هزاران آس برنده امت و 
رییس سازمان برنامه و بودجه رژیم روضه 
خوانان که نه برنامه دارد و نه بودجه ! 
فوری فوتی چرتکه خود را در آورد و 
با ضرب و تقسیم نوسانات بازار نفت و 
قوانین  به  مراجعه  و  غیرنفتی  صادرات 
قربانیان  خانواده  دیه   ، اسالمی  قضایی 
را بدین ترتیب تعیین کرد. برای قربانیان 
مرد ، تعداد ١۵۰ شتر ، بانوان ۷۵ شتر 
چون همانطور که میدانیم ارزش زنان در 
دین مبین نصف مردان است ، کودکان 
و نوجوانان ٢۵ شتر و برای غیر مسلمانان 
و دو تابعیتی ها هم چند جانماز و مهر 
اعالی ساخت چین. البته او تأکید کرد 
همه شترها از نوع مرغوب یمنی میباشند 
پوشاک  بازارهای  در  را  آن  پشم  که 
فرانسه و ایتالیا سر دست میبرند و شیر 
آن در رستورانهای ژاپن و هنگ کنگ 
طرفداران بسیاری دارد.  مهر و جانمازها 
هم خالی از مواد شیمیایی و صنعتی سمی 
سپس   میباشند.  باکتری  و  ویروس  و 
سر رسید آنرا به وزارت کشور و اداره 
حسابرسی سپاه پاسداران فرستاد تا هر چه 
زودتر آنرا به خانواده قربانیان بپردازند!!!

بسته.  یخ  مغزهای  از  دیگری  نمونه 
همانطوریکه خوانندگان گرامی آگاهند، 
چالش ها و بحرانهای ساخته شده بدست 

جماعت معمم و پامنبری هایشان، یکی 
حال  در  ایران  ارتش  نیست.  تا   دو 
حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نیروی کادر و 
سرباز وظیفه دارد که در سال های اخیر 
گزارش هایی از شرایط وخیم اقتصادی 
آنها منتشر شده است از قبیل خانه های 
سازمانی که فرسوده و خطرناک شده اند 
یا کمبود برنامه های ورزشی و یا مزایای 
بازنشستگان و حتی در اسباب و ادوات 
جنگی در مقایسه با سپاه. خب دولت برای 
رفع مشکالت ارتش چکار کرد؟ اولین 
کار در بودجه ای که حاج آقا روحانی 
تقدیم طویله شورای اسالمی کرد ، سهم 
ارتش را ده درصدکاهش داد که یکی 
از تازه ترین و کارآمدترین شگردهای 
کشور داریست. در مرحله بعدی سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش به ریاست نخبه ای 
به اسم محمد حسنی خبر از تشکیل اداره 
قرآن، عترت و نماز در ارتش را خبر داد. 
استاد ما با تاکید به اینکه  تاسیس این اداره 

برایش  یک آرزو بود گفت:
روحیه  تقویت  در  اداره  این   ...:«  
و  ارتش  کارکنان  معرفتی  و  بصیرتی 
هر  از  ما  است.  موثر  آنان  خانواده های 
جا که الزم باشد برای برنامه های قرآنی 
هزینه می کنیم چون معتقدیم هزینه برای 
برای  سرمایه گذاری  قرآنی  فعالیت های 

آینده است...«.
با  مردم  مشکالت  جواب  اینست  و    
آویختن به مشتی عقاید خرافی بی سر و 
ته و موهوم. روحیه بصیرتی و معرفتی 
که آب و نان و دوا نمیشود. بجای اینکه 
خرج بهروزی و بهزیستی مردم و کشور 
کنند به این چرندیات آویزان شده و از 

بغلش نشخوار میکنند .

 سزای مردم ایران این نیست که امروز 
می بینیم ، رهایی از چنگال دشمنان ایرانی 
نما نزدیک است حتی با همه فراموشیهای 
سال  چهل  کارنامه  این   ، تاریخی 
فرهنگی  انقالب  راه  که  اخیرکافیست 
و فکری  را آغاز کنیم .تا زمانی که در 
خود جستجو و ریشه یابی کمبودهایمان 
را نکنیم و تا زمانی که سرطان دین گرایی 
اوضاع همین است و  ندهیم  را شکست 
فرزندان ما و فرزندان آنها گرفتار همین 
دایره مینای اسارت های فکری که نتیجه 
اخالقیات  سقوط  و  اجتماع  رکود  اش 

است خواهند بود.

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

درالبالی برگ های تاریخ معاصر

اطالعات ماهانه اسفند ۱۳۳۶
جدایی ملکه ثریا و پادشاه   
قرنی   بازداشت سرلشگر 
استفاده  سوء  اتهام  به 
خود،  واختیارات  ازنفوذ 
برگزاری جشن پنجاهمین 
نفت  صنعت  ایجاد  سال  
رویدادهای  از   درایران 

مهم سال ۱۳۳6 بود. 
اسالمی  رژیم  با  که  قرنی  سرلشگر 

همکاری داشت و سرانجام به دست 
عواملی از خود رژیم ترور شد  درسال 
۱۳۳۶ به اتهام همکاری با بیگانگان 
و  محاکمه  حکومت،  تشکیل  برای 

ازارتش نیز اخراج گردید.
انگیز سال ۱۳۳۶  غم  رویدادهای  از 
جدایی شاه وملکه ثریا بود که فقط 
با توجه به مصالح عالیه کشور صورت 
ثریا  وملکه  شاه  درحالیکه  گرفت. 
بسیار به هم  عالقه   داشتند وعلیرغم 
ایران صاحب  این عشق چون ملکه 

تاج  حفظ  بخاطر   نمیشد  فرزندی 
وتخت  و داشتن ولیعهد  این جدایی 
صورت گرفت تا شاه همسری انتخاب 
شود.  پسر  فرزند  صاحب  که  کند 
چرخ بازیگر ازاین بازیچه ها بسیار دارد:

 عشق دودل داده بی سرانجام ماند و 
تخت وتاج هم با بودن ولیعهد برجای 

نماند.
نفت  پنجاهمین سال صنعت  جشن 

نیز درسال ۳۶ برگزارشد.

 دربودجه سال ۱۳۹۹ سهم ارتش ده درصد کاهش یافت ودر
ارتش اداره ای بنام قرآن  تشکیل شد
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اتومبیل برقی

اتومبیل برقی   از  این روزها استفاده 
کشورها  از  بعضی  استقبال   مورد 
قرارگرفته است و چینی ها امیدوارند 
که بتوانند تعداد زیادی ازاین اتومبیل 
کشورهای  به  اند  ساخته  خود  راکه 

دیگر صادر کنند.
درسال  برقی  اتومبیل  نخستین  اما 
موریسون   ویلیام  توسط    ۱۸۹۰
درآمریکا ساخته شد که چندان مورد 

استقبال قرار نگرفت.

قدیمی ترین معبد 

معبد Swamy Dharmaraya یکی 
از قدیمی ترین معابد در بنگلور هند 
است که تصور می شود بیش از ۸۰۰ 
سال قدمت داشته باشد و به سبک 

»دراویدی« ساخته شده است .
که  دارد  تزئینی  ورودی  برج     یک 
دراین  افزاید..  می  بنا  این  برزیبایی 
 Dharmaraya نظیر  خدایانی  معبد 
Krishna ، Arjuna ، Draupadi ، و 
Bhima  مورد ستایش قرار می گیرند.
هر  »کاراگا«  جشنواره  براین  عالوه 
شود.  می  آغاز  معبد  ازاین  سال 
 ، دراپادی  خدای  به  جشنواره  این 

مهمترین الهه زن در حماسه هندو ،
 ماهاباراتا ، اختصاص دارد.

 جشنواره از نیمه شب شروع می شود، 
کشیشی که لباس زنانه  پوشیده است ،

بر  شده  تزئین  ِگلی  گلدان   یک  و 
راهپیمایی  در  خوددارد  سر  روی 
نفرافراد  باصدها  کندو  می  شرکت 
سینه  برهنه ، که شمشیرهای آخته 
دردست دارند در داخل شهر همراهی 

می شود. .

نحسی سیزده

بودن  نحس  ماایرانیان  درحالیکه 
سیرده را خرافه می دانیم و کسانی 
اعتقاددارند  نحسی  آن  به  که  را 
سرزنش  می کنیم جالب است بدانید 
که دربسیاری از کشورهای غربی نیز  
برای  دارد.  وجود  خرافات  این  نظیر 
مثال  درانگلستان  افراد درماه ژوئن 
)۱۱ خرداد تا ۹ تیر(  بیش از هرزمان 
دیگر  ازدواج می کنند  زیرا برطبق  
یک اعتقاد قدیمی  ازدواج دراین ماه 

را  خوش یمن می دانند. 
بسیاری  است  یادآوری  به  الزم 
نحس  را  سیزده  روز  ما  ازهموطنان 
ازهرروز   بیش  روز  دانندودرآن  نمی 

شاد وخوش هستند.

نگهداری مواد غذایی

دانشمندی   درفرانسه   درسال ۱۸۱۰ 
مسابقه  دریک  آپر   س  نیکال  بنام 
ازطرف دولت  ترتیب داده شده  که 
انقالبی   روش  یک  ارائه  بخاطر  بود  
که اجازه می داد  مواد غذایی مدتی 
نگهداری  وسالم   صحیح  طوالنی 

شوند برنده شناخته شد.
استرلیزه  از  بود   عبارت  اَپر  روش 
حرارت  بوسیله  ظروف  داخل  کردن 
ونگهداشتن مواد غذایی  درمحفظه 
در  امروز  که   روشی  دربسته.  های 

تهیه کنسرو ازآن استفاده می شود.

موز وذرت

اروپا  به  شانزدهم  قرن  حوالی  ذرت 
کند  خیلی  آن  کشت  ودرابتدا  آمد 
دادند  می  ترجیح  بودوکشاورزان 
بعد   سال  صد  بکارند.  دیگررا  غالت 
که اروپا بخاطر طاعون  دچار قحطی 

شد کشت ذرت رونق گرفت.
کشت  درهندوستان  ابتدا  هم  موز 
می شد اما در سالهای ۱۵۰۰ میالدی 
به   هند  از  را  آن  ها  اسپانیایی 
بردند  مرکزی  آمریکای  کشورهای 
وامروز این کشورها بزرگ ترین تولید 
کنندگان  موز درجهان محسوب می 

شوند.

دریایی بدون حرکت

دریایی  اطلس  اقیانوس  درشمال 
به  که  وجوددارد  موج  وبدون  آرام 
آن دریای ساراگاسو می گویند.  این 
منطقه میان  مجمع الجزایر  آنتیل و  
آزور قرارگرفته وفاقد هرگونه جریان  
از  دریا  این  سطح  است.  وحرکت 
جلبکهایی  شناور پوشیده شده . این 
جلبکها که تعدادشان به میلیاردها می 
رسد سرشار از ید و  ویتامین و چربی 
است. برای استفاده از این مواد ابتدا 
جلبک هارا با پره هایی که با نیروی 
و  کنند  موتور می چرخند خرد می 
بعد با مکنده های قوی آن را بداخل 
کشتی می کشانند.و درکارخانه های 
مجهز ویتامین و  یُد و چربی های آن 

را جداکرده و بفروش می رسانند.

شیرخوارگی تا 6-5 سالگی

سرزمین  در  »گیلیاکی«  بنام  قومی 

ازنژاد  سیبری زندگی می کنند  که 
بچه  قوم  این  زنان  هستند.  مغولها 
های خودرا تا ۶-۵ سالگی شیر می 
دهند ومعتقدند این کار باعث سالمت 

بیشتر آنان دربزرگسالی خواهدشد.

آرم حزب

»خر«  آمریکا  دموکرات  حزب  آرم 
»فیل«  خواه   جمهوری  حزب  وآرم 
این  ازطرف  هردوعالمت   است.که 
شده  شناخته  رسمیت  به  دوحزب  
اند.ولی بدنیست بدانید  که این آرم 
ها را  یک نقاش آلمانی  بنام توماس  
ناست  که درقرن نوزدهم  به آمریکا 
های  روزنامه  وبرای  کرد   مهاجرت 
نیویورک  کاریکاتورهای سیاسی می 
کشید  برای این دوحزب طراحی کرد.

فقط یک ثانیه

به موجب بررسی دانشمندان  درظرف 
مدت یک ثانیه این اتفاقات روی می 
دهد:  درخون هرآدم سالم  ۸ میلیون 
مرغ مگس  بالهای  میمیرند،  سلول  

خوار  هفتادبار بازوبسته می شود

 ۵/۲۷۳ خود  درمدار  خورشید 
کیلومتر را طی می کند، یک گلوله که 
بوسیله یک تفنگ کالیبر  ۲۲ شلیک 
شده  مسافتی معادل  ۳۶۵ متر راطی 
می کندو بیست وچهار کادر از  یک 
فیلم ازمقابل دیافراگم  عبور می کند 
و باألخره یک سنگ آسمانی  مسافت  

۴۰ کیلومتر رادرفضا طی می کند.

زمین لرزه

ثبت  لرزه  زمین  ترین   آمیز  فاجعه 
 ۱۵۵۶ سال   زلزله  درجهان  شده  
نفر   هزار  درآن ۸۰۰  که  است   چین 
کشته شدند. درهمین کشور  درسال 
لرزه  شدیدی روی  نیز زمین   ۱۹۷۶
داد  که ابتدا تعداد کشته شدگان را  
۷۵۰ هزارنفر وبعداً بدون هیچ دلیلی  

۲۴۲۰۰۰ نفر اعالم کردند.

رابین هود کیست؟

رابین هود یک قهرمان افسانه ای  در 
ادبیات فولکلور انگلستان است که در 

پرتاب  نیزه  مهارت زیادی دارد.
مشهوراست که از ثروت  ثروتمندان 
به فقرا می داد. کالنتر  می دزدید و 
ناتینگهام شخصیتی است که همواره 
درصدد دستگیری اوست  اما موفق 
ادبی  متون  در  تاکنون  شود.  نمی 
انگلستان  و فیلمهای سینمایی  ازاین 
شخصیت  بسیار استفاده شده است.

همسرکوروش کبیر

کاساندان  کبیر   کوروش  همسر  نام 
یا َکساندان بود. او از تبار هخامنشی  
وفرزند  فرناسپ بود. او یکی اززنان 
بسیار قدرتمند دربار کوروش بود اما 
به هیچ عنوان حق دخالت درسیاست 
کوروش  از  کاساندان  نداشت.  را 
صاحب ۵ فرزند شد : کمبوجیه، بردیا، 

آتوسا،آرتیستون و رکسانا .
سخت  لحظات  درهمه  کاساندان 
همراه  وشیرین  سهل  و  ودشوار 
اورا  کوروش   . بود  باکوروش 
بسیاردوست داشت . وقتی کساندان 
درگذشت کوروش دستورداد  تا تمام 

اتباع او عزاداری بزرگی برپا دارند.
کوروش  که  باورند  براین  مورخین 
غیراز کاساندان همسری اختیار نکرد.

جشن نوروز

ارتباطی  آریاها  به  نه  نوروز  جشن 
دارد  نه به هندی ها. بلکه بسیاری 
این  که  باورند  براین  ازپژوهشگران 
ایران  بومی  اقوام  در  ریشه  جشن 
این  به  آریاها  مهاجرت  از  پیش  که 
منطقه درفالت ایران ساکن بوده اند  
دارد.بهمین دلیل  نوروز حتی ریشه 
می  برخی  اینکه  ندارد.  نیز  دینی 
جانشینی  به  علی  که  روزی  گویند 
بوده  نوروز  روز  شد  برگزیده  محمد 
است و سعی می کنند این جشن را 
مذهبی جلوه دهند به دلیل آن است 
که خلفا با برگزاری این جشن توسط 
ایرانیان مخالفت می کردنددرنتیجه 
ازخود  را  نادرستی  ایرانی ها روایات 
می  نسبت  ائمه  وبه  ساختند  می 
دادند تا بتوانند آداب ورسوم خودرا 
و  تذهیب  درمورد  حتی  کنند.  اجرا 
نقاشی هم همین روایات  بکار گرفته 
شده ومثال می گویند اولین کسی که 

تذهیب را بکار گرفت علی بود.

روزهای نحس

بعضی  که  ماایرانیان  بر  عالوه 
است  نحس  نوروز  روز ۱۳  باورداریم 
اقوام دیگری هم هستند که روزهایی 
ازسال را نحس می دانند. برای مثال 
می  نحس  را  چهارشنبه  روز  عربها 
دانستند. بابلی های باستان  معتقد 
بودند که  روزهای هفتم ، چهاردهم، 
بیست ویکم وبیست وهشتم  هرماه  
شوم هستندودراین روزها  پادشاهان 
بابل به معبد می رفتند وخودرا درپناه 
خدایان خود قرار می دادند  تا دچار 

نحوست  آن روزها نشوند.

فرق شعرونقاشی

فرق بین شعر ونقاشی  دراین است 

که نقاشی هرچه منحصر بفرد تر باشد 
ارزش بیشتری دارد ولی شعر هرچه 
ارزش  بخوانند   را  آن  بیشتر  مردم 
بیشتری  پیدا می کند. یعنی نقاشی 
متعلق به طبقه خاصی است و شعر 
متعلق به طبقه عام وچقدر  تک بیت 
داریم که مردم ما باحرف های روزمره 

خود آنهارا می خوانند. 
شفیعی  دکتر  وشنید  گفت  از  نقل 

کدکنی با عطااهلل مهاجرانی.

ویژگی آب

درشاهنامه آب تنها برای پاک ساختن  
اجسام از آلودگی های مادی ومعنوی 
بکار نمی رود بلکه همچنین هرچیز 
را که ازلحاظ معنوی آلوده باشد می 
توان بوسیله عنصر پاک کننده آب 

غسل داد وتطهیر نمود.
ضحاک  کاخ  آنکه  از  پس  فریدون  
پیشکار ضحاک   به  کرد   تصرف  را  
دستور می دهد  که تخت شاهی  را 
دین   بد  ضحاک  نشستن   دراثر  که 
برآن  ناپاک ونجس شده بود بشویند.

بفرمود  شاه دالور به اوی
که رو  آلت تخت شاهی  بشوی
صفحه ۹۳ سخن های پراکنده

ی  واندن واته وخ ک
ی واندن واته وخ ک
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بزرگترین واحد اندازه گیری

گیری   اندازه  واحد  بزرگترین 
»پارسک« است که بیشتر  برای 
استفاده  مورد  فضایی   فواصل 
پارسک  گیرد.وهر  می  قرار 
نوری،  سال   ۳/۲۶ با  است  برابر 
زمین  فاصله  برابر   ۲۰۶۲۶۵ یا 
میلیارد   ۳۱۰۰۰ یا  ازخورشید  

کیلومتر است.

چرت روزانه

پیری  سنین  به  وقتی  ها  ماایرانی 
می رسیم بعداز ناهار معموال چرتی 
قیلوله  خواب  آن  به  که  زنیم  می 
به  زبانها  انگلیسی  و  گوئیم  می 
علم  اکنون  گویند.  می    nap آن 
رسیده  نتیجه  این  به  پزشکی 
نشانه  زدن  این چرت  که   است 
اگر  و  نیست  ضعف  ویا  تنبلی 
درروز  که  باشید  داشته  فرصت 
چنددقیقه ای چر ت بزنید برای 
است.  مفید  بسیار  شما  قلب 
ای  عده  برروی  سال   ۸ مدت 
ومتوجه شدند  اند  کرده  مطالعه 
کسانی که درهفته حداقل دوبار 
نسبت  اند  داشته  روزانه  چرت 
چشمگیری  بصورت  دیگران  به 
قلبی  بیماریهای  درمعرض  کمتر 

قرار می گیرند.

داروی آلزایمر

خوشی خبر  بار  اولین  برای 

برای   درباره کشف داروی مؤثر 
یا کند کردن پیشرفت  درمان و 
آلزایمر منتشر می شود. هنوز از 
جزئیات  این دارو که یکبار مورد 
آزمایش گسترده قرارگرفته ولی 
موادغذایی  اداره  تصویب  مورد 
قرار    FDA آمریکا  ودارویی 

ولی  نشده  منتشر  بود  نگرفته 
بار  این  که  است  شده  گفته 
مؤثرتربوده  نتیجه  خوشبختانه 
مورد  بزودی  زیاد  احتمال  به  و 
قرارخواهد   FDA تصویب 

گرفت.

مایه کوبی

است  داده  نشان  مطالعات 
برای  تنها  نه  واکسیناسیون 
به  مربوط  بیماری  از  جلوگیری 
برای  بلکه  است  مفید  واکسن   آن 
نیز  دیگر  بیماریهای  از  حفاظت 
اگر  مثال  برای  است.  حائزاهمیت 
مبتال  سرخک  بیماری  به  کودکی 
شود  سیستم دفاعی بدنش مبارزه 
با دیگر بیماریهارا نیز فراموش می 

کند.

سیگار الکترونیکی

ببازار  الکترونیکی  سیگار  وقتی 
از جمله خودما  ها  آمد همه رسانه 
وگفته  نوشتیم  آن  مزایای  درباره 
می شد که خطرات سیگار معمولی 

را نداردو ازآن بی ضررتراست. 
تعداد  تاکنون   گذشته  ازنوامبر  اما 
سیگار  این  براثرکشیدن  کسانیکه 
وریوی  تنفسی  بیماریهای  به 
افزایش  روز  به  روز  اند  دچارشده 
یافته  وبیش از دوهزارنفر  بیمارشده 
باخته  جان  نفر  چهل  حدود  و  اند 
اند.یکی از عواملی که باعث بیماری 
می  سیگار  این  به  معتادان  ومرگ 
که  است    E ویتامین  استات  شود 
در ساخت این سیگار مورد استفاده 
این  قرار می گیرد. شرکت سازنده 
بیمار  کسانی  معتقداست  سیگار 
شده ویا ازکشیدن این سیگار جان 
عوامل  از  سیگاررا  که  اند  باخته 
نامطمئن  فروشندگان  ویا  خیابانی 
ترامپ  دولت  اند.  کرده  خریداری 

به دنبال کشف واقعیت ماجراست.

روزه ونقرس

روزه  که  اند  دریافته  پژوهشگران 
در  تواند  می  گاهی،    گاه  گرفتن 
و  مؤثرباشد  نقرس  درد  تخفیف 
حد  تا  پا   انگشتان  دردآور  ازورم 
داده  نشان  بکاهد.مطالعات  زیادی 
امکان  غذا  خوردن  با  که  است 
بدن   برای  ناسالم  عواملی  وجود 
درخوراکی است درنتیجه سلولهای 
دفاعی زیاد می شود وهمه به عامل

 بروز نقرس حمله کرده و براثراین 
عضله  در  دفاعی،  سیستم  حمله 
تورم  آن  که  کند  می  ایجاد  تورم 
باعث درد شدید می شود. بنابراین 
بگیرید  روزه  بتوانید  گاهی  اگر 
نقرس  درد  تخفیف  در  تواند  می 

مؤثرباشد.

بیماری کرون و کرونا

کورونا  بیماری  درمورد  روزها  این 
اما  اید.  وشنیده  خوانده  زیاد 
ازبیماری کرون کمتر آگاهی دارید. 
التهابی  بیماری  یک  کرون  بیماری 
روده  خصوص  به   ، ها  روده  مزمن 
سوم  ایلئوم)قسمت  روده  و  بزرگ 
و  زخم  با  همراه   ، کوچک(  روده 
عفونت است. تشخیص این بیماری 
بیماریهای دیگر  با  تمیزدادن آن  و 
بسیار سخت وپیچیده است.تقریبًا 
۵۰ درصد مردم ازاین بیماری  رنج 
با  سال    ۵ درظرف  اما  برند  می 
درمان ویا عمل جراحی  ازبین می 
همانند  بیماری   این  ازعالئم  رود. 
است  روده  وسرطان   معده  زخم 
چندین  رفتن  و   ، اسهال  با  وگاهی 
بار به دستشویی  درطول روزاست.

رپسش واپسخ علمی

 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود
 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت 

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای 

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان 
تهیه ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151
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اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

افقی:١-اثری از سید محمدعلی جمالزاده٢-ببندری درساحل دریای سیاه-
میوه آتش-سرمایه جاودانی-اصفهان قدیم۳-دربازی ورق می زنند-واحد 
مسافت- گوشه ای دردستگاه ماهور-دوخت موقت-۴- مخفف اگر-حرفی 
ازدستورزبان فارسی-جان وروان- آلت جمع بسته شده- مدت زمانی برای 
نازی-  آلمان  تیر-ازبازماندگان  دردانشگاه-هدف  چندواحددرسی  اتمام 
گره کوچک-برخورداری۷-  ترین صدا-  بم  مصدررفتن۶-  از  امر  فعل 
کچل-آگاه وهشیار- بزرگترین عدد یک رقمی۸- حیله وتزویر-کشتی 
جنگی- بخشنده - دلیروشجاع-۹- زمین ترکی- ازجانوران گیاهی شکل 
وبی قرینه که ساده ترین ُپریاخته است -پرچم-عضوی دارای سه رنگ 
عدداول-گوارتزهای  پاره-پسندیده١١-  ابتدا-    -١۰ وسفیدوسیاه  سرخ 
بکار  بعنوان  سنگهای زینتی   بی شکل وسیلیس های شیشه ای شکل که 
کوچک-نارس- مشهورآلمان-فرمانده-١٢-روباه  ازفالسفه  روند-  می 

لعنت  بو رنگ ومزه-  بدون  یک حرف وسه حرف-قورباغه-١۳-گازی 
وغش-  غل  وبی  تابیده-خالص  وکالم-شکستن-١۴-روده  ونفرین-قول 

اندیشه وفکر-نویسنده عربی-١۵-سفرنامه ای راز صادق هدایت.

عمودی:۱-قانون چنگیزی -دانشمندوطبیب مشهورایران که در سنین پیری  به 
تعلیم طب پرداخت۲- تیرگی وتارگی-زمانی واحد پول یکی ازکشورهای 
از  بعضی  دانه  دراوست-۳-چنس  تراود که  برون  بود-ازآن همان  اروپایی 
تسبیح ها-نوعی چاشنی- صنم-۴- حرف ربط-سخن چین-کنجدآسیاکرده 
که روغن آنرا نگرفته اندوباشیره یاعسل می خورند-کالم صریح۵- پوست 
نوع  که  عضوی  دروغ-۶-  به  خودستایی  است-  قیچی  آن  بزغاله-سمبل 
مصنوعی آن نیزوجوددارد-بالالبرنده-اززیارتگاه مسلمانان-۷- اسب چاپار-
»آنیبال«،  ایتالیاکه  درجنوب  زبان گنجشک-شهری  تردیدودودلی-درخت 
رومیان رادرآنجاشکست داد۸- رودی دراستان فارس-ترسای پارساوگوشه 
وفرومایه-تصدیق  پست  دراروپا-۹-  وعظمت-رودی  نشین-شکوه 
تیزکردن  برای  است-سنگی  فارسی  مصدرزبان  ازعالمات  انگلیسی-یکی 
شدن-بازشناختن۱۱- زناشویی-دریکدیگرداخل  کاردوشمشیر-۱۰- 
شود-خجسته  پرازآن  بعضیازافراد  کهکله  میشود  باعث  غرورونخوت 
ومیمون-واحدپول ژاپن-۱۲-تخته ای که درمکتب خانه های قدیم روی آن 
خوراک  وقت؟-  ومصون-منحرف-۱۳-بُزنر-چه  نوشتند-قاطر-محفوظ  می 
دام۱۴-همسایگی-نوردهنده-یکی ازروستاها۱۵-شاعررومانتیک قرن نوزدهم 

فرانسه-ازعناصرشیمیاییکه دراکثر ترکیبات آلی ومعدنی یافت می شود

حل جدول ردشماره آینده
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گزارش  جمعه  رویترز  خبرگزاری 
داد که طی هفته جاری، بورس های 
سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا شاهد 
در  و  بوده  شاخص  چشمگیر  افت 
کل ۵ تریلیون دالر از ارزش سهام 

شرکت ها کاسته شده است.
ارزش  افت  از  میزانی  چنین 
اقتصادی  بحران  زمان  از  شرکت ها 
سو  این  به   ۲۰۰۸ سال  در  جهانی 

بی سابقه است.
از  رویترز می نویسد شمار کشته ها 
ویروس کرونا در چین به ۲۸۰۰ نفر 
کرونا  ویروس  هم اکنون  و  رسیده 
است:  کرده  سرایت  کشور   ۵۵ به 
چین از  بیرون  نفر   ۴۲۰۰ حداقل 

شمار  و  شده اند  کرونا  به  مبتال 
فوتی ها نیز به ۷۰ نفر رسیده است.

ترس از شیوع گسترده این ویروس 
اقتصاد  مختلف،  کشورهای  در 
و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  جهانی 
ترس  از  سرمایه گذاران  از  بسیاری 
خود  پول های  وضعیت،  شدن  بدتر 

را از بازار بورس بیرون کشیده اند.
کرونا  ورود  مورد  اولین  جمعه  روز 
مرد  اعالم شد. یک  آفریقا  قاره  به 
شده،  نیجریه  وارد  که  ایتالیایی 

مبتال به کرونا بوده است.
مبتال  نفر   ۶۵۵ تاکنون  ایتالیا  در 
آنها  نفر   ۱۷ که  شده اند  کرونا  به 

درگذشته اند.

BBC: به گزارش سازمان بهداشت 
به  ابتال  جدید  مورد   ۹۷ جهانی 
۱۱ کشور  به  ایران  از  کرونا  ویروس 
موارد  از  مورد   ۲۴ و  جهان  دیگر 
تازه شناسایی شده از ایتالیا به ۱۴ 

کشور دیگر منتقل شده است.
رئیس  گبرایسوس  تدروس 
می گوید:  جهانی  بهداشت  سازمان 
استونی،  دانمارک،  کشورهای 
لیتوانی، هلند و نیجریه از شناسایی 
کرونا  ویروس  به  ابتال  موارد  اولین 
خبر دادند. همه این موارد به شیوع 
این ویروس در ایتالیا ارتباط داشته 

است.”
خطر  جهانی  بهداشت  سازمان 
را  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع 

“بسیار زیاد” توصیف کرده است.
تدروس گبرایسوس می گوید که 

ویروس  بااین  مقابله  شانس  هنوز 
بتوان  آنکه  شرط  به  دارد  وجود 
جلوی زنجیره ابتال و سرایت آن را 

بگیریم.

بهداشت  سازمان  رئیس  گفته  به 
جهانی دشمن بزرگتر و خطرناک تر 
از ویروس ترس و اطالعات نادرست 

است.
او گفت: “شناسایی ویروس در بیش 
شده  تایید  جهان  کشور  پنجاه  از 
در  که  جنوبی  کره  جمله  از  است 
حال حاضر باالترین میزان مبتالیان 
جدید را دارد و ایران که در آن ۳۴ 
دست  از  را  خود  جان  مردم  از  نفر 
به  آن  مدارس  و  مجلس  و  دادند 
دلیل شیوع این ویروس به تعطیلی 

کشیده شده است.”

ازهمــــــــــه ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از

برای  روسری  پوشش  ممنوعیت  کرد  اعالم  آلمان  اساسی  قانون  دادگاه 
با این رأی،  کارآموزان رشته حقوق را نقض قانون اساسی نمی داند. دادگاه 
شکایت یک شهروند مسلمان آلمانی-مراکشی را رد کرد. او می خواست در 

جایگاه قضات با روسری حاضر شود.

ممنوعیت پوشش روسری درآلمان تأییدشد

زیان پنج میلیون دالری  بخاطر کرونا
نقش ایران درگسترش کرونا

جمهوری  رئیس  مبارک،  حسنی 
پیشین مصر، درگذشت. او ۹۱ سال 
سن داشت. آقای مبارک سه دهه 
سال   ۹ او  کرد.  حکومت  مصر  بر 
اعتراضی  جنبش  پی  در  پیش، 
قدرت  از  عربی،  بهار  به  موسوم 
در  مشارکت  جرم  به  و  رفت  کنار 
افتاد،  زندان  به  معترضان  کشتن 

اما سه سال پیش، آزاد شد.

حسنی مبارک درگذشت

ترکیه دروازه های ورود به اروپارا می گشاید
در پی انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه آنکارا دیگر جلوی عزیمت 
مهاجران به خارج از این کشور را نمی گیرد رسانه های ترکیه روز 
جمعه ۲۸ فوریه اعالم کردند که گروه هایی از مهاجران حرکت 

به سوی مرز های کشورهای همسایه اروپایی را آغاز کرده اند.
شبکه دولتی تی آر تی و کانال تلویزیونی خصوصی ان تی توی 
روز جمعه با پخش تصاویر گروه هایی ده ها نفره از افرادی که به 
عنوان مهاجر معرفی شدند آنها را در حال حرکت در جاده ای 
این  که  مدعی شدند  و  تصویر کشیدند  به  یونان  مرز  به سوی 
مرزهای  سوی  به  عزیمت  و  کشور  ترک  حال  در  آزادانه  افراد 

اروپا هستند.

وزارت خارجه آمریکا: مادرکنار زنان ایرانیم
ایاالت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  پیشرو  را  ایرانی  زنان  متحده 
کرد  تاکید  و  نامید  ایران  اعتراضات 

که آمریکا از آنها حمایت می کند.
فارسی  توییتر  که  ویدئویی  در 
روز  آمریکا  خارجه  وزارت 
کرده  منتشر  اسفند   ۷ چهارشنبه 
سخنگوی  اورتگاس،  مورگان  است، 
به  اشاره  با  آمریکا،  خارجه  وزارت 
در  سفید«  »چهارشنبه های  کمپین 
اعتراض به حجاب اجباری می گوید: 
رویارویی  وجود  با  ایران  در  »زنان 
که  رژیمی  وحشیانه  مخالفت  با 
مبارزه  در  می کند،  سرکوب  را  آنها 
پایدار  اجباری  حجاب  علیه  خود 
همچنین  اورتگاس  خانم  می مانند.« 
به سحر - مشهور به دختر آبی - که

در  زنان  حضور  فدای  را  جانش 
که  آقا سلطان  ندا  کرد،  ورزشگاه ها 
آمیز  مسالمت  اعتراضات  حین  در 
ایران  رژیم  تیراندازان  تک  توسط 
کشته شد، و مادران پویا بختیاری و 
ستار بهشتی که پس از کشته شدن 
نپذیرفتند،  را  سکوت  پسرانشان 
شجاعت  به  »ما  گفت:  و  کرد  اشاره 
در  ایران  دلیر  مردم  و  زنان  این 
افتخار  آزادی  برای  خود  مبارزه 

می کنیم.«

سخن  پایان،  در  اورتگاس  مورگان 
آمریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 
ایران را تکرار کرد:  خطاب به مردم 
»ما صدای شما را می شنویم، شما را 
هستیم.« شما  کنار  در  و  می بینیم، 

 وزیر دفاع اسراییل: هدف بیرون راندن ایران ازسوریه
نفتالی بنت، وزیر دفاع اسرائیل می 
گوید هدف این کشور، بیرون راندن 
آینده  ماه   ۱۲ طی  سوریه  از  ایران 

است.
اسفند   ۹ جمعه  روز  پست  جروزالم 
که  روزی  صد  در  بنت  داد،  گزارش 
آغاز  اسرائیل  دفاع  وزیر  عنوان  به 
به کار کرده، گام های اسرائیل علیه 
نیروهای ایرانی در سوریه را تشدید 

کرده است.
اثر  بر  گوید  می  پست  جروزالم 
شده  مجبور  تهران  بنت،  اقدامات 
مرزهای  از  را  خود  نیروهای  است 

شمال اسرائیل عقب بکشد.
نفتالی بنت پیش از برگزاری سومین 
دور انتخابات اسرائیل در عرض یک 
سال، در مصاحبه ای با جروزالم پست 

»ایران  که  گفت  گذشته  هفته  در 
چیزی در سوریه ندارد که به خواهد 
همسایه  آنها  باشد.  آن  دنبال  به 
نیستند و هیچ دلیلی ندارد که کنار 
اسرائیل ساکن شوند و ما ایران را در 
کنیم.« می  بیرون  سوریه  از  آینده 

به درخواست دولت  ایران می گوید 
بشار اسد، در سوریه حضور دارد.

اسالمی  جمهوری  متحده،  ایاالت 
حامی  دولت  بزرگترین  را  ایران 
فشار  کارزار  و  می داند  تروریسم 
سال  از  را  تهران  علیه  حداکثری 
می گوید  آمریکا  کرد.  آغاز  پیش 
از  حمایت  از  دست  باید  ایران 
شورشی  و  تروریستی  های  گروه 

خاورمیانه بردارد.
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انجیر یکی از مهمترین میوه ها درطی 
تاریخ بوده است . این میوه خوش طعم 
کلئوپاترابود.سه هزارسال  موردپسند  
شیرین  برای  ازآن  ها  آشوری  پیش 
کردند.  می  استفاده  غذاها  کردن 
اند  عقیده  براین  مورخین  از  بسیاری 
که  بهشت  درباغ  ممنوعه  میوه  که 
)ِسفرپیدایش  گردیده  ذکر  درتورات 
۱۷-۱۶: ۲(  برخالف عقیدۀ رایج سیب  

یا گندم نیست بلکه انجیر است .
امروزه  اثرات شفابخش ومفید انجیر به 

خوبی شناخته شده است :
)Fiber( انجیر منبع عالی مواد لیفی

است .این مواد بسیار مفید بوده ودارای 
خواص ممتاز می باشند. سه انجیر تازه 
گرم  پنج  دارای  تقریب   به  خشک  یا 
مقدارالزم  درصد   ۲۰( است  لیفی  ماده 
درروز( . بادارابودن ماده لیفی)فیبری(، 
یبوست  ودرمان  درپیشگیری  انجیر 
است  سودمند  بزرگ   رودۀ  وسرطان 
مدفوع  حجم  باافزایش  لیفی  .مواد 
هارا  ازروده  خوراکی  موادزائد  عبور 

بهتر و سریع تر می کند.
آفریقائی ها که از مقادیر زیاد موادلیفی 
سرطان  به  بندرت  کنند  می  استفاده 

روده بزرگ مبتال می شوند.
دربرنامه  موادلیفی  از  بیشتر  استفاده 
غذائی روزانه به پائین آوردن کلسترول 
وخطربیماری  کرده  کمک  نیز  خون 
قلبی را کاهش میدهند . دریک بررسی 
علمی گسترده که دردانشگاه هاروارد 
ساله   ۷۵ تا   ۴۰ مرد   ۴۳۷۵۷ برروی 
خطر  که  آشکارگردید   ، گردید  انجام 
بیشترین  که  درآنهائی  قلبی  حمله 
رسانده  مصرف  رابه  موادلیفی  مقدار 
و  بود  یافته  کاهش  درصد   ۵۰ بودند  
۱۰ گرم  قلبی درآنهائی که  خطر حمله 
ماده لیفی به رژیم غذائی خود افزوده 

بودند ۳۰ درصد کمتر شده بود.
هستند  وزن  زیادی  دچار  که  افرادی 
قلب  بیماری  خطر  درمعرض  بیشتر 
این  برای  بخصوص  انجیر   . هستند 
سبب  به  زیرا   . است  سودبخش  افراد 
مدت  موادلیفی  مقدارفراوان  دارابودن 

زمان بیشتری درمعده میماند

 ودرنتیجه شخص کمتر غذا می خورد. 
بسیارشیرین  میوه  این  برآن   افزون 
خوردن  به  تمایل  که  را  آنهائی  طبع   ،

شیرینی دارند  اقناع می کند.
پتاسیم  خوب  بسیار  منبع  انجیر  
است . این ماده معدنی از ریز مغزهای 
درکنترل  مؤثری  ونقش  موردنیازاست 
علمی  پژوهشهای  دارد.  خون  فشار 

نشان داد ه آنهائی که بیشتر غذاهای 

خون  فشار   ، خورند  می  دار  پتاسیم 
آنها کمتر است .ودربرابر  خطر سکته 

مصونیت بیشتری دارند.
را  فشارخون   ، طریق  چند  به  پتاسیم 

کاهش می دهد :
بد  	  کلسترول  ازرسوب 

می  جلوگیری  درجدارشریانها 
کند دفع سدیم اضافی راازداخل 
متعادل  وبا  کرده  تسریه  سلولها 
کنترل  به  بدن   مایعات  کردن 
کند. می  کمک  فشارخون 

گرم  میلی   ۳۴۸ دارای  انجیرتازه   سه 
مقدارالزم  درصد   ۱۰( است  پتاسیم 
پتاسیم  دارای  خشک  انجیر  درروز( 

بیشتری است .
سه انجیر خشک دارای ۳۹۹ میلی گرم

مقدارالزم  درصد   ۱۱( است  پتاسیم   
درانجیر  که  عناصری  درروز(درزمرۀ 
یا   B۶ ازویتامین  باید  وجوددارد 

پیریدوکسین  نام برد. سه انجیرتازه  

 B۶ ویتامین  گرم   میلی   ۵/۱۸ دارای 
از  بیش  احتماالً  ویتامین   این  است  

هرویتامین  
یا ماده معدنی دیگر   درفعل وانفعاالت 
شیمیائی  سلولهای بدن  دخالت داشته 
وبرای پیشگیری  بیماری قلب وعروق 
از  قبل  های  ناراحتی  وعالئم  وسکته  

قاعدگی مؤثراست .
 ، وافسردگی  خوابی  بی  درمان  به 

وتخفیف حمالت آسم کمک میکند.
درسالمندان    B۶ ویتامین  جذب 

دکتر همایون آرام- نیویورک

به  شودوبدن  نمی  انجام  خوبی  به 
مقداراضافی آن نیاز مند است . 

بعضی داروها نیز سبب کمبود ویتامین 
B۶ می گردند.

برای  سنتی   درطب  ازدیرباز   انجیر 
مقابله با سرطان بکاربرده شده است .

درآزمایشات  ژاپنی   دانشمندان  
خودنشان داده اند  که عصاره  انجیر و 
   Benzaldehyde ترکیب موجود درآن
به کوچک شدن غده ها درانسان کمک 

می کند.
دیگر  غذاهای  به  توان   می  انجیررا   
  Oatmeal یا  دوسر  جو  آش  مانند 
شده  له  کرد.  اضافه  سریال   و  کیک 
سیب  پورۀ  به  توان   می  نیز  را  انجیر 

زمینی  اضافه نمود.

باخبرشدیم  متأسفانه  توضیح: 
بیماری  بعلت  آرام  همایون  دکتر 
ضمن  اند.  شده  بستری  دربیمارستان 
آرزوی سالمتی کامل برای ایشان، یکی 
درشماره  که  را  ایشان  های  نوشته  از 
است    شده  چاپ  آزادی  ماهنامه     ۳۱
خوانندگان  از  بسیاری  است  وممکن 
ما که درآن زمان هنوز مشترک آزادی 
نبوده اند  آن را نخوانده باشند  مجددا  

به بازنشر آن می پردازیم.
بااین امید که در شماره بعد دکتر آرام 
همه ی ناآرامی هارا پشت سرگذاشته و 

درسالمت کامل باشند.

 دکترسیمین  ملک افضلی

نـتی( رنگ ردمانی)
ُ

طّبس

در   ، درمانی  رنگ  مقاله  ادامه  در 
ابتدا خصوصیات رنگ ها از نظر طب 
مورد  ودر  ذکر  کلی  طور  به  سنتی 
درمان وویژگیهای هر رنگ جداگانه 
که  آمد  خواهد  تحریر  به  مطالبی 

امید دارم مورد توجه قرار گیرد

اعتدال  رنگ  آسمان:  آبی  رنگ 
ها  انسان  ی  همه  مزاج  با  موافق  و 
حیوانی  مخلوقات  .اکثریت  است 

رنگ آبی آسمان را دوست دارند .
رنگ سبز نیز رنگی معتدل است و 
آرامبخش  گرمی  به سوی  گرایشی 
دارد .هر گاه در معرض دید انسان 
از  گیرید  می  قرار  امید  نا  های 

پوشش سبز رنگ استفاده کنید .
انسان های افسرده را باید در مناظر 

سبز رنگ )طبیعت ( قرار داد .
موجب  و  است  سرد  سفید  سفیدرنگ  رنگ 
و  روان  و  روح  در  سردی  انعکاس 

بدن می شود .
.سردی  است  سرد  نیز  سیاه  رنگ 
سفید  رنگ  از  بیشتر  سیاه  رنگ 
است از این رو می توان گفت رنگ 
رنگ سفید  و  و خشک  سیاه سرد 

سرد و تر است .
تماشای مستمر این رنگ ها )سیاه 
و سفید( سردی اندیشه و نا امیدی 

و غمگینی می آورد .
رنگ قرمز رنگ گرم است , گرمی 
تحریک کننده , تماشای گلزارهای 
و  است  گرمابخش  قرمز  رنگ  با 
انرژی می دهد و شادی می آفریند ,
پوشش  با  سراسر  های  صحنه   
گلگون , حرارت زا و تحریک کننده 
بوده و موجب طغیان و فوران گرمی 
انسان  برای  و   . شود  می  انرژی  و 

های گرم مزاج زیان بخش است .
رنگ زردرنگ زرد , زرد روشن و زرد نارنجی 

نشاط بخش است.
گندم   , خاکی  رنگ   , رنگ آجری 
 , تیرگی  و  روشنی  به  مایل   , گون 

رنگ اعتدال و آرامش اند .

افراد باید به تناسب شرایط مزاجی 
رنگ  تماشای  معرض  در  را  خود   
های متفاوت قرار دهند و از تماشای 

رنگ های خاصی پرهیز نمایند .
رنگ قرمز

این رنگ مزاج گرم دارد. میوه های 
اثرگذار  خون  پاکی  در  رنگ  قرمز 
خون  شدن  ساخته  باعث  و  بوده 
از  استفاده  اثر  بر  می شوند.  جدید 
ارتعاشات درمان کننده  رنگ قرمز 
می شود.  برقرار  کننده ای  تقویت  و 
کم خونی،  موارد  در  اثرات  این 
و  دست  سردی  نحیفی،  و  الغری 
پاها و در موارد فقر غذایی می تواند 
تأمین  در  و  باشد  کننده  کمک 
انرژی بدن همراه با سایر مکّمل های 
رنگ  است.  کارساز  بسیار  غذایی 

چهره افراد دموی قرمز می باشد.
رنگ نارنجی

دارد و عالمت  این رنگ مزاج گرم 
انرژی می باشد. این رنگ از اختالط 
دو رنگ قرمز و زرد حاصل می شود. 
اگر رنگ قرمز را نشانه شخصّیت و 
از  بدانیم  رنگ زرد را نشانگر عقل 
جمع شدن این دو به غلبه بر خشم 
و کنترل بر خویش حاصل می شود.

رنگ زردرنگ زرد
خشک  و  گرم  مزاج  زرد  رنگ  این 
دارد. این رنگ عالمت هوش، فهم، 
است.  عشق ورزی  و  زیاد  درایت 
درمان  قدرت  دارای  زرد  رنگ 
کنندگی در مورد دیابت و تحریک 
می باشد.  یبوست  و  بزرگ  روده 
صفرا  غلبه  دچار  افراد  چهره  رنگ 
زرد است که برابری با عنصر آتش 

دارد
رنگ بنفش

تسلط  به  مربوط  طیف  رنگ  این 
با  است  معتدل  است.  روحانی 
و  باالرتین  سردی.  به  گرایش 
با  که  است  نوری  طیف  عمیقترین 
فهم  یعنی  وجودی  عامل  باالترین 
از  بنفش  رنگ  دارد.  ارتباط  عالی 

ترکیب رنگ قرمز )مربوط به جسم( 
و رنگ آبی )مربوط به روح( حاصل 
بنفش  رنگ  از  استفاده  می شود. 
برای رفع بی خوابی و رفع نارسایی 

ذهن توصیه می شود.

رنگ آبی
این رنگ مزاج خنک دارد و موجب 
آرامش و تشعشات صلح آمیز شده، 
دارای کیفّیت خواب آور است. رنگ 
و  مثبت  روحیه  ایجاد  سبب  آبی 
آبی  همچنین  می شود.  فرد  ترفیع 
عالمت  ایرانیان  برای  فیروزه ای 

پیروزی است.
معرفی رنگ سبز

است.  قلب  چاکرای  رنگ  سبز، 
سبز، رنگ طبیعت است. این رنگ 
می کند  تنظیم  را  ما  انرژی های 
را  ما  ترحم  و  حساسیت  حالت  و 

بیشتر می کند.
این رنگ، سنبل، پاکی و هماهنگی 
حاالت  در  خصوص  به  سبز،  است. 
بخش  آرام  اثر  یک  بدن،  التهابی 
اارامش  عصبی  دستگاه  به  و  دارد 

می دهد .
سبز یک ترمیم کننده قوی است و 
بازسازی سلول های عضالت،  باعث 
استخوان ها و سایر بافت ها می شود.
که  رنگ ها  از  گروهی  سبز، 
را  هستند  زرد  و  آبی  از  ترکیباتی 
رنگ  بیش تر  سبز،  می شود.  شامل 
بهار  و  زندگی جدید  گیاهان،  رشد 

است.
رنگ سبز دارای ارتعاشات متعادل 
برای سیستم عصبی  مهمی  کننده 
است. مزاج این رنگ معتدل است. 
رنگ سبز موجب تهییج، التهاب یا 
اثر  سبز  رنگ  نمی شود.  حساسّیت 
دارد.  قلب  روی  جّدی  آرام بخش 
روی  سبز  رنگ  کننده  کنترل  اثر 
بسیار  نیز  خون  فشار  دچار  افراد 
جهت  سبز  رنگ  می باشد.  مطرح 
می   استفاده  خسته  اعصاب  تمّدد 

خصوصیات رنگ سبز
رشد  کننده  متعادل  سبز،  رنگ 
و  تسکین دهنده  کننده،  آرام  و 
چه  و  روحی  نظر  از  چه  آرامبخش 

از نظر جسمی است.
اگر شما از رنگ استفاده کنید، در 
از  پس  اما  دارد،  خوبی  آثار  ابتدا 
سبز  می شود.  کننده  کسل  مدتی، 
سمپاتیک  عصبی  دستگاه  روی  بر 
در  را  خون  فشار  است.  موثر 
رگ های خونی کاهش می دهد. این 
رنگ بر روی دستگاه عصبی انسان 
بخش  آرام  رنگ  یک  عنوان  به 
اختالالت  بهبود  در  و  می کند  اثر 
پذیری  تحریک  و  خستگی  خواب، 

موثر است.
می کند  گشاد  را  مویرگ ها  سبز، 
می کند.  ایجاد  را  گرما  احساس  و 
و  عضالت  سازنده ی  سبز،  رنگ 
نظر  از  رنگ  این  است.  بافت ها 
است.  نیروبخش  و  مقوی  جنسی، 
کننده،  ضدعفونی  اثر  )کمی(  سبز 
و  میکروب کشی  و  باکتری کشی 

پاک کننده دارد.
روان شناسی رنگ سبز

هارمونی یک  به عنوان  را  سبز 
 دهنده ی عالی می شناسند.

رفتار  و  احساسات  با  رنگ  این   
آن  از  ناشی  منفی  یا  مثبت 
کسانی  درنتیجه،  است.  مرتبط 
اغلب  هستند،  سبز  تحت تأثیر  که 
می توانند هر دوسوی یک مشکل را 
ببینند و معموالً خیر و شر اخالقی 
را به شدت رعایت می کنند. سبز از 
ساخته  آبی  و  زرد  اصلی  رنگ های 
به درک و فراست  شده است؛ آبی 
کمک می کند و زرد، وضوح فکر و 
بنابراین  می آورد؛  اطمینان خاطر 
موجب  سبز،  لباس های  پوشیدن 
نظر  از  -هم  سخاوتمندی  تقویت 

روحی و هم از نظر مالی- می شود.
پوشیدن لباس های سبز یا 

بقیه درصفحه ۳۶

خواص انجیر:خواص انجیر:
* کاهش خطر حمله قلبی* کاهش خطر حمله قلبی

* کمک به پائین آوردن فشار خون* کمک به پائین آوردن فشار خون
* کاهش کلسترول خون* کاهش کلسترول خون

* پیشگیری  سرطان رودۀ بزرگ* پیشگیری  سرطان رودۀ بزرگ
* کمک به رفع یبوست* کمک به رفع یبوست

انجیرانجیر و خواّص آنو خواّص آن  
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درعالم بازنشستگی

بازنشستگی هم عالمی دارد. انسان  
از هفت دولت آزاد است. تا هرساعتی 
که میلش کشید می خوابد  وآقا باال 
بی  بازنشستگی  نه  البته  ندارد.  سر 
حقوق ومزایا.! درحال حاضر  هزارها 
گذشته  دررژیم   که  دولت  کارمند  
مصدر خدماتی  بوده اند  درسراسر 
جهان  آواره اند ، راه می روند ، بازهم 
راه می روند تا خیاالتشان بروز نماید. 
نیز  نشستگی   باز  حقوق  اگر   تازه 
یورو   به  آن  تبدیل   با  شود   حواله 
دردی دوا نمی شود. ازقدیک گفته اند:

 اکنون که گل سرخ فروریخت  زیاد
بگذار گل  زرد فروریخته باد

باید فراموش کنیم  که سی سال تمام  
هرماهه از حقوق  اداری ما مبلغی  به 
عنوان بازنشستگی  کسر شده است . 
برای  بازنشسته ها  بهترین کار پیاده 
روی  است وگز کردن  خیابانها هم که 

خرجی ندارد.
ماه  بهمن  انقالب   از  دوسال   یکی 
۵۷  گذشته بود که روزی  دریکی از 
جنگلهای  اطراف پاریس  که اغلب 
بازنشسته ها  قدم می زنند وهواخوری 
می کنند؛  مردی را دیدم که چهره 
اش برایم آشنابود. پیش رفتم ، سالم 
کردم. مراشناخت  وساعتها بایکدیگر 
قدم زدیم. او می گفت روزی  شش 
کیلومتر  راه می رود. اجازه خواستم 
ازفردا درراه پیمایی  بااو باشم. گفت 
بیایی   راه  بامن  توانی   می  بشرطی 
همراه  وکاغذ  وقلم  صوت  ضبط  که 
نداشته باشی. چون من اهل مصاحبه 
وشماروزنامه  نیستم  وجاروجنجال 
قول   . مجازید(  )فضول  ها  نویس 
تا یک  بعد   وازروز  پذیرفت    ، دادم 
ماه پیش از فوتش  همه روزه  همراه 
مردی بودم  که با کاری که در  بهمن 
ماه سال ۱۳۵۷  کرد اساس و سلطنت 
دوهزاروپانصدساله  شاهنشاهی  

آمدن  برای   را  کردوراه  واژگون  را 
خمینی  به ایران هموارنمود.

او سیدجالل  تهرانی بود که درایران 
استاندار،  سفیر،  وکیل،  سناتور، 
نایب التولیه ی آستان قدس رضوی 
بودودرآخرین روزهای قبل از انقالب  
عهده  را   سلطنت  شورای   ریاست 
داربودوبااستعفایش ازاین مقام، نظام 
جمهوری  آن هم ازنوع  اسالمی اش  

جانشین  رژیم سلطنتی گردید. 

روز ۲۳ دی ماه ۱۳۵۷  شاه اعضای 
کرد  تعیین  را  سلطنت   شورای 
باحضورشاه  که  جلسه   ودراولین 
جالل  سید  شد  تشکیل  درتهران 
تهرانی  به ریاست شورا و محمدعلی 
وارسته  به نیابت آن انتخاب شدند. 
عازم  ماه  دی   ۲۸ روز   سیدجالل 
ماه  بهمن   دوم  روز  شد.  پاریس 
واعالم  خود  استعفای  باارائه   ۱۳۵۷
غیرقانونی  بودن شورای سلطنت  با 

خمینی مالقات کرد.

سید  ماه  ۱۳۵۷   بهمن  چهارم  روز 
جالل تهرانی  برای باردوم درپاریس 
ازاین  وپس  کرد   مالقات  را  خمینی 
مطبوعاتی  مصاحبه  دریک  مالقات  

گفت:  مخالفان استعفای ما جاهلند.
سید جالل تهرانی  درسن ۹۵ سالگی  
درپاریس درگذشتوباخود گنجینه ای 
از خاطرات را  به گوربرد. سعی می کنم 
بکمک  حافظه  ضعیفم  چکیده ای
 از حرفهای اورا  که درموقع پیاده روی

مزید  برای  بود  کرده  تعریف  برایم    
اطالع نقل کنم:

میگفت  روزی  تهرانی  جالل  سید 
دردور ان حکومت دکتر مصدق  من 
مصدق   ودکتر  اعلیحضرت   باتوافق 
رابط بین آن دو بودم که سوء تفاهمی  
بین آنها بوجود نیاید. ونگفتنی هارا 
یکدیگر   رودرروی  توانند   نمی  که  
بیکدیگر  من   ی  بوسیله  بگویند 
روزی   رابطه  دراین  نمایند.  تفهیم 
اعلیحضرت مرا احضار کردوباحالتی  

تهرانی   آقای  گفت  ناراحت   سخت 
نزدیکان واطرافیان دکتر مصدق  علیه 
کنند،  تبلیغ می  مردم  من  درمیان 
البد این کار  بدستور خودآقای دکتر 
مصدق  است. من عرض کردم ، آقای 
بزرگ  اشراف  از  یکی  دکتر مصدق  
ایران است  وهرگز نسبت به شاهی که  
خود نخست وزیریش را   قبول کرده 
است  دست به توطئه  وتحریک نمی 
زند. البته درمیان  اطرافیان او کسانی 
هستند  که طبق عقاید شخصی  خود 
نباید  که  دارند   می  اظهار  مطالبی  
اعلیحضرت  خیال   ناراحتی  باعث  
باشد. اعلیحضرت گفت آخر  حرفهای 
مردم  روی   من  علیه  او   طرفداران 
زیاد  اثر می گذارد  ومن قادربه دفاع  
رساندم  عرض  به  نیستم.  خود  از 
اعلیحضرتا آقای دکتر مصدقنخست 
ایران  پادشاه  وشما  شماست  وزیر 
هستید . مقدورات وامکانات  بیشتری 
دردست دارید. اگر تصور  می فرمائید 
دکتر  طرفداران   های  حرف  که  
مؤثر  ومردم  شما   علیه  مصدق  
است  شماهم به طرفداران  خودتان 
بفرمایید  بنفع اعلیحضرت  درمیان 
مردم تبلیغ کنند. اعلیحضرت کمی 
از  پس  تأثر   ودرکمال  کرد   فکر 
مدتی مکث  وسکموت گفت  آقای 
وطرفداران   اطرافیان   آخر  تهرانی،  
بقیه   نفر  چند  استثنای   به  مصدق 
افرادی مانند دکترصدیقی ها ودکتر 
حرفشان   که  هستند  ها  شایگان 
ولی  است   مؤثر  مردم  درمیان 
بیوک  ها،  میراشرافی  اطرافیان من  
شوشتری  سیدمحمدعلی  صابرها،  
ها، وجمال امامی ها هستند  که مردم 
به ریششان  می خندند. عرض کردم 
اعلیحضرتا  اگرخودتان هم می دانید 
که اطرافیانتان  پرمیان مردم آبرویی 
ندارند اطرافیان  آقای دکتر مصدق را  

تحبیب واستمالت  فرمایید.

ادامه دارد

گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

 یکشنبه اول  بهمن ماه ۱۳۵۷ هجری شمسی مطابق با

۲۲ شهر صفرالمظفر ۱۳۹۹ هجری قمری

قبول  ریاست شو رای  سلطنت از طرف اینجانب  فقط 

آرامش  تأمین  وامکان  مملکت   مصالح  حفظ   برای 

سبب  به  سلطنت   شورای  ولی  بود.  آن  اجتماعی 

هدف  به  نیل   برای  که  پاریس   به  اینجانب  مسافرت  

اصلی بود  تشکیل نگردید. دراین فاصله  اوضاع داخلی 

به  احترام  برای  که   بطوری  یافت   تغییر  ایران  سریعاً 

اهلل   آیت  حضرت  فتوای   به  باتوجه  عمومی   افکار 

العظمی  خمینی  دامت برکاته  مبنی بر  غیرقانونی بودن  

آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته  کناره گیری کردیم.

اولیای  مقدسه   وارواح  طاهرین   واجداد  ازخداوند 

مسلمان   ودولت  مملکت   که  دارم  مسئلت  اسالمی  

امام  عصر عجل اهلل  را  درظل  عنایت  حضرت  ایران 

تعالی فرجه از هرگزندی  مصون داشته  واستقالل وطن 

عزیز  مارا محفطوظ فرمایند.

محمدالحسینی سید جالل تهرانی

اف . بی . آی

بنیانگذار   » . هوور  ادگار   .   » جی 
این  و  است  آی   . بی  اف.  سازمان 
تا  سال   ۴۸ مدت  برای  را  سازمان 
هوور   ... کرد  اداره  مرگش  زمان 
تهدید  در  داشت  زیادی  شهرت 
نام  صاحب  افراد  ارعاب  و  کردن 
جمهور  رییس  از   ، مقام  صاحب  و 
دادگستری  قضات  تا  گرفته 
وسیاستمداران و نظامیان عالیرتبه 
حساب  او  از  همگان  تقریبًا  و 
فیلم  چند  میبردند...هالیوود 
کرد...  تهیه  او  زندگی  از  سینمایی 
میالدی  در سال ۱۹۷۲  هوور  ادگار 

در ۷۷ سالگی درگذشت...
ساختمان مرکزی تشکیالت اف.بی.
نامگذاری  وی  اسم  به  آمریکا  آی 

شده است...

تاسیس دانشگاه تهران

 ۱۳۱۰ سال  در  تهران  دانشگاه 
خورشیدی گشایش یافت و در بدو 
امر با ۶ دانشکده شروع به کار کرد 

شامل ؛
 ، دندانپزشکی   ، سازی  دارو    
و  الهیات    ، ادبیات   ، زیبا  هنرهای 

علوم فنی ...
سال  در  سال،   ۱۰ گذشت  از  پس   
این  از  نفر   ۳۳۳۰ جمعًا   ۱۳۲۰

دانشکده ها فارغ التحصیل شدند.
از  یکی  تهران  دانشگاه  تأسیس 

درزمان  که  بود  اساسی  اقدامات 
سلطنت رضاشاه  صورت گرفت.

لولیتا

 

 اخیراً » سو الیون « Sue Lyon ستاره 
 ۷۳ سن  در  هالیوود  مشهور  نیمه 
درگذشت... آنجلس  لس  در  سالگی 
در  در ۱۴ سالگی  که  است  او کسی 
نقش  در   » لولیتا   « جنجالی  فیلم 
این دختر عشوه گر و سکسی بازی 
کارگردان  توسط  فیلم  این   ... کرد 
مشهور هالیوود » استانلی کوبریک «
 در سال ۱۹۶۲ میالدی بر اساس کتاب 
»والدیمیر  روسی  نویسنده  مشهور 
صدای  و  سر  و  شد  تهیه   » ناباکوف 

زیادی ایجاد کرد...
جیمز میسون و پیتر سلرز هم در این 
فیلم بازی میکردند...کارگردان فیلم 
برای انتخاب بازیگر نقش لولیتا با ۸۰۰ 
دختر جوان مصاحبه کرده بود تا سو 

الیون را انتخاب کرد...
سو الیون ۵ بار ازدواج کرد و از او یک 

دختر بجای مانده است...

عجایب بعضی شهر های ایران

 

موتور داشتن  کیش  جزیره  در 
 سیکلت ممنوع است .../ شهر جلفا 
بدون گورستان است .../ شهر پاوه 
شهر  در  ندارد.../  راهنمایی  چراغ 
مسافرخانه  یا  هتل   ، سوسنگرد 
تنها  الر  باالخره شهر  و   /... نیست 
کوچه  که  است  خاورمیانه  شهر 
ندارد... این شهر بعد از زلزله ای که 
آن را کاماًل تخریب کرد ، به اینگونه 
درستون  پائین  شد)عکس  طراحی 

قبل(...

محرومیت به علت فحاشی

جان مک انرو تنیس باز آمریکایی و 
قهرمان پیشین جهان در ۲۲ ژانویه 
به  علت  به  میالدی   ۱۹۹۲ سال 
بددهنی  و  رکیک  کلمات  کارگیری 
ملبورن  در  جهانی  مسابقات  طی 
پس  او   ... شد  اخراج  استرالیا   -
مورد  این  در  ؛  گفت  محرومیت  از 
نمیتوانم کسی را سرزنش کنم ، جز 

خودم را ...

مک انرو این روزها گوینده و مفسر 
در  و  است  تنیس  رشته  ورزشی 
مسابقات تنیس ویمبلدون برای بی 

بی سی گویندگی میکند...

تعداد نخست وزیرهای ایران

شاه  رضا  محمد  سلطنت  طی  در    
 ۱۹۷۹ تا   ۱۹۴۱ سال  از  پهلوی 
نخست   ۲۲ ایران  ،جمعًا  میالدی 
بار دکتر  از جمله دو   ، وزیر داشته 

محمد مصدق...

صدور پاسپورت برای جنازه

بردن  برای  میالدی   ۱۹۷۴ سال  در 
دوم  رامسس  شده  مومیایی  جنازه 
فرعون بزرگ مصر ، از قاهره به موزه 
لوور پاریس ، ۳۰۰۰ سال پس از مرگش 
پاسپورتی برایش صادر شد و جنازه 

اش به پاریس حمل گردید...!

گفته های شنیدنی

  سربازی که روی مردم خود اسلحه 
بکشد ، الیق زنده ماندن نیست...

ارنستو چه گوارا - انقالبی آرژانتینی 
 ۱۹۶۷ وفات   -  ۱۹۲۸ تولد   ( تبار 

میالدی (
چه گوارا یک مارکسیست - لنینیست 
بود و تحصیالتش را در رشته فیزیک 
اساسی  نقش  وی   ... بود  داده  انجام 
در  کوبا  رهبر  باتیستا  سرنگونی  در 
زیادی  کمک   و  داشت   ۱۹۵۹ سال 
انقالبیون  دیگر  و  کاسترو  فیدل  به 
برای براندازی او نمود... وقتی فیدل 
کاسترو به عنوان نخست وزیر کشور 
به قدرت رسید چه گوارا را به مقام 
وزیر اقتصاد منصوب کرد ولی این کار 
او با اعتراض شمار زیادی روبرو شد و 
معترضین میگفتند چرا وزیر اقتصاد 
کوبایی  یک  جای  به  باید  کشورمان 
یک خارجی باشد... چه گوارا استعفا 
داد و برای انجام جنگ های چریکی 
و سرنگون کردن حکومت بولیوی به 
این کشوررفت ولی پس از مدتی در 
یکی  در  و  آنجا دستگیر  جنگلهای 
تیرباران  پادگان های آن منطقه  از 

شد...

     ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

جسته وگریخته
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نوروز و مهرگان

نوروز هنگام اعتدال ربیعی است ،
در  ایران،  جنوب  در  که  زمانی  در 
، جُوی رسیده  فارس  کناره، خلیج 
را درو می کنند. امّا جشن مهرگان 
موسم  خریفی،  اعتدال  نزدیک 

خجستۀ انگور چینی است.
دومی  و  زمرد،  نخستین  نشانۀ 

یاقوت سرخ بود.
در این باره نویسندۀ تازی زبان ،

نهم  سدۀ  میانۀ  در  که  »الجاحظ« 
خلفای  دبیر  زیست-و  می  میالدی 
عّباسی بوده، در کتاب خود ) آئین 
المحاسن  وبد((کتاب  نیک  های 
 ،)۲۱۱-۲۱۲ بیروت،ص  واالضداد، 
به   آنرا  مظاهری  علی  و)استاد 

فرانسه برگردانده ( میگوید:
گردد.   می  باز  جم   به   « روز  نو   «

ومهرگان به فریدون.
نوروز جم جشن نخستین دو هزارو 
پنجاه سال پیش از دومی»مهرگان« 

بنیاد نهاده شده است !
هر  در  که  بوده  چنین  نیک  آئین 
کدام از این دو جشن ،به شاهنشاه، 
بخشش  او  از  و  دهند،  پیشکش 

گیرند.
ماه  دوازده  که  بود  جم  این  و 
گذاری  نام  را  ایرانیان  خورشیدی 

کرد.
» بر آن شدند که پنج روز نخستین 
ماه نخست )فروردین( از مغان باشد 
و  شاهنشاه  آن  از  دّوم  روز  وپنج 
اسپهبدانش: و آن هنگامی است که 
پذیرفت  می  را  آنها  های  پیشکش 
آنها میکرد؛ وسپس  به  و بخششها 
خدمت  سّوم(برای  بخش  روز)  پنج 
کاران)دبیران( شاه بود؛ و پنج روز 
دیگربه نزدیکان شهر یار و نیز پنج 
پنج  انجام  نظام،و سر  پیاده  به  روز 
روز واپسین این ماه فروردین ویژۀ 
برزگران  )برگزیدگان(  به  دادن  بار 
و شبانان  و پیشه وران بود وبدین 
می  ماه  روز  سی  هم  روی  سان  

شد«.
فریدون  بدستور  مهرگان   ، اّما  و   «
بنیاد گردید، گویا بیاد پیروزی نامی 
شانزدهم  روز  )بََورآسپ:(  بر  اش 

)روزمهر( هفتمین ماه )مهر(.«
چنین  جشن  این  ی  دو  هر  »آئین 
 ، شاه  دادن  بار  ندای  بهنگام  بود: 
در  نیک سخن،  و  رو  جوانی خوش 
بار  شهریار  نزد  کرد  می  خواست 

یابد.

شاهنشاه از او می پرسید: شما کی 
هستید؟، و از کجا آمده اید و بکجا 
میروید؟ کی همراه شماست  و این 

چیست که با خود آورده اید؟.
»ای  داد:  می  پاسخ  جوان  »آن 
امشاسپندانی  دو  پیش  از  شهریار 
او  راست  دست  که  ام  آمده 
)اوهرمزد( می باشد و بسوی آن دو 
)امشاسپندان (میروم که شادکامی 
ها  فراوانی  شهیار،همۀ  ای  آورند؛  
)فال  هم  نامم  میآورم،  خود  با  را 
که  نو  وسال  است؛  خجسته  نیک( 
را  نوباره  بهترین   ، است  من  همراه 
پیشکش  به شما  آرزوها  بهترین  با 

می کند.
آنان  میداد:«  پاسخ  »شاهنشاه 
 : میگفت   دار  پرده  دهید«  راه  را 
»نیک آمدی«سپس  دوری سیمین 
پیش آنها می گذاشتند، که دوِر آن 
نان پارۀ های کوچک از گندم و جُو 
و  عدس  و  ونخود  وگاورس  ارزن  و 
برنج و باقال و دانه لوبیا ).و..( چیده 
دانه هفت   ، نان  هر  کنار  و  بودند؛ 
تخم از هر گونه گیاه )که نان شدنی 
است( می چینند؛ و در میان دوری 
هفت شاخه از درختی که با آن فال 
می گیرند می نهادند؛ درخت بید و 

زیتون وامرود و انار. تکه ای از هر
بیست  چند  درازی  به  شاخه، 

وچهارم ارج)شاهی( بریده بودند،
سرزمین  از  شهری  نام  آنها  به 
دوری  روی  داده،  ایران  پادشاهی 
این واژه های پارسی را می نوشتند:
ایزود       اپزاید       اپزونی-        فراخی       

فرخی       فرور
افزود       افزاید       افزونی -       دارائی       

شادکامی     فراوانی
)دست راست و مادینه(    )دست چپ 

و نرینه (
»پنج سینی کوچک و سفید نهاده 

مسکوک  تازه  های  درهم  با  بودند 
رسم  اسفند.  و  زر  سکه  شده،یک 
زیر  های  نوباره  از  که  بود  این 
بخورند و برای پیوستگی پادشاهی 
شاهنشاه  کامیابی  و  وتندرستی 
آرزوها کنندو دست از هر کار دیگر 

بردارند.
سینی  شهریار  پیش  »نخست 
پُراز  سیمین  یا  زّرین  )»سینیه«( 
نارگیل  قاشهای  و  سرخ  قند 
میآوردند و او شیر تازه)وسپس می(
مینوشید و خرما و نارگیل میخورد، 
و  داد،  می  خود  های  سفره  هم  به 
از تکه های حلوا هم می چشید)از 
انگبین  با  که  ایرانی  های  شیرینی 

وحشی درست می کردند(...
جشن(؛  دو  این  )از  کدام  هر  در 
دژ(                  باالی  در   ( سفیدی   درفش 

میافراشتند،
می  میوزید(فال  که  بادی  )از   
گرفتند؛ راه دیگر پیش بینی )سال 
کشاورزی(آزمایش  برای   خوب 
شیر تازه یا پنیر تازه بود. پادشاهان 
ایران در آغازسال   نو خوبی یا بدی 
را بدینسان گمان می کردند، و هر 
آهنین  ای  کوزه  از  پاکیزه  آب  روز 
و  ریختند  می  سیمین  دیگری  و 
نیک  چیز  دو  این  دادند:  می  ندا 
وخجسته همه ساله فراوان و روان 
کبود  یاقوت  گردنبند  یک  باد«. 
از  دیگری  و  آهنی  کوزه  گردن  بر 
بر گردن  زرین  زنجیر  با  زمزد سبز 
کوزه دوم آویخته و هرکدام بدست 
بود  شده  پر  جوان  های  دوشیزه 
سراشیبی  در  روان  آب  از  یکی   ،
آسیابی و دیگری از که به قنات زیر 

زمینی سرازیر می شد.
امشاسپندان  آفریده،  دو  )این 
خوَردات،  یکی  باشند،  می  مادینه 

نکهدار آب شیرین، و دیگری

های  تخم  دهندۀ  پناه  آُمردات،   
که  امشاسپندانی  وهمان  غلۀها 
همیشگی  دشمنان   ، مانویان 
نیز  و  اند  کرده  ،دشنام  برزگران 
القران با نامهای پر از کینۀ هاروت و  
بدستور  رانده شده  ماروت، مالئکۀ 
کرده  یاد  آن  از  اعظم  بیابان  خالق 

است(.
گاه  هر  که  اینجاست  »وشگفت 
می  سبت،  روز  شنبه،  به  نوروز 
هزار  چهار  ایران  شاهنشاه  خورد، 
الجالوت،  رأس  به  نقره   درهم  
سروریهودیان در جالی وطن »)که 
از سال ۷۲ میالدی به آنها پناه داده 

بود( می بخشید.
کس  مینمود؟  بخششی  چنین  چرا 
ایران  پادشاه  براستی   ( نداند! 
یهودیان  پیمان  هم  خود  بخودی 
از زمان  این رانده شدگان را  بود و 
کوروش یاری میداد، چون ایرانیان 

بسیار مهمان نواز بودند(.
نو  به  مانده  روز  پنج  و  »بیست 
تخت  برابر  در  کاخ،  میدان  در  روز 
آجری  کوچک  ستون  دوازده  شاه، 
کدام  هر  باالی  که  ساختند  می 
بودند  چیده  تشت  در  ای  باغچه 
می  تخم  گونه  یک  کدام  هر  ودر 
باقال،  عدس،  جو،  کاشتند:گندم، 
نخود،کنجد،  لوبیا،   ، ارزن،گاورس 

ماش ..
»روز ششم اعتدال ربیعی ،آنهارا با 
ساز و آواز خجسته در میان کشتزار 
بدنیا  سالروز  چیدند)چون  می  ها 
به  بود( و بی درنگ  آمدن زرتشت 
میریختندو  شاهنشاه  تخت  پای 
روز  مه  روز  نو  شانزدهم  روز  تنها 
رشد  از  میداشتند.  بر  است  مهر 
خوب نوباره ها می توانستند خوبی 
کنند.  بینی  پیش  را  سال  بدی  یا 
می  جو  به  همه  از  بیش  شهریار 
مردم  خوراکی  اندیشید)چون 

نوروز جشن رفخ ازآ   ن                                                                              
هما برازنده                            

هرگاه نوروز به شنبه روز سبت بر می خورد شاه 
چهارهزار درهم نقره به رأس الجالوت  سرور 
یهودیان  که درجالی وطن بود می بخشید.

روزگار
واسبان از آن بوده است(.

کمانی  کمانداران،  سردار  »آنگاه 
می  رپیشکش  شهریا  تیربه  وپنج 
داد و یک ترنج از زر نرم؟ بخشش 

می گرفت.
بهار  برای  خوانان  سرود  »دسته 
آنهاآزاد  و  خواندند  هامی  گات 
مردان جوانی بودند که به گاه های 
آفرین وخسرو انی می خواندند )به 
در  که  وبربط  بستانی)؟(  ساخت( 
میزیست  پرویز  دوم  خسرو  زمان 
ایرانیان  که  هائی  نغمه  بهشترو  و 
هنوز (میانۀ سدۀ نهم میالدی.(می 
خوانند از کار اوست، این ترانه ها، 
به شیوه غزل یا رزم، همۀ آهنگها را 
در بر میگیرد...«)گوئی این از آئین 
نامک یا آداب ایرانیان گرفته شده 

است(.
شکور  ابراهیم   : دیگر  بررسی  در 
مردم  عامۀ  رسوم  و  )»عقاید  اده  ز 
ص   ۱۳۴۶  ، فارسی  به   ،« خراسان 
شرق  در  که  آموزد  می  بما   )  ۸۰
ایران، هنگام نوروز، برزگران، تخم 
نمایانند:   می  را   زیر  گیاهان  های 
لوبیاسفید،و  ماش،  نخود،عدس، 
از  ای  دانۀ  ملوک)  و  باقال  قرمز، 
هفت  او  گفتۀ  تر(.به  درشت  ماش 
با قلع سفید شده  سینی مسی که 
، روی سفرۀ کوچکی یا آن غّله ها 
،برنج، عدس،  ،جو  گندم  میچینند: 
گاورس(  ذّرت)بجای  ارزن،  باقال، 
وماش. در خانه های برزگران خیلی 

ساده خود کیسه ها را میگذارند.
)افغانستان(  شریف  بلخ،مزار  در 
سرزمین  باستانی  های  نشانه  که 
ایرانیان  رستم  وزرتشت )که آئین 
در آنجا کشته شده است( به جای 
است  کهنی  نامی  زیارتگاه  مانده، 
میروند،  آن  دیدن  به  بسیاری  که 
دوازدهم  سدۀ  آغاز  در  تازه 
غور  شنسبان  شهریاران  میالدی، 
آنجا  که  کردند  می  وانمود  چین 
شاید  این  و  است  علی«  آرامگاه« 
که  بوده است  زیارتگاهی زردشتی 
ناگهان اسالمی شده، از این رو ،هر 
سال  در بهار ،هنوز هم در زمان ما 
هزاران برزگر در بلخ گرد آمده ،از 
آئین های خراسان ایران به درستی 
پیروی می کنند. فراموش نکنیم که 
زند اوستای زردشتیان، پیش از هر 

چیز،کتاب دینی برزگران است.
سرانجام،درآنچه«الجاحظ«بمامی 
های  از«شمع  آموزد، 
جاودانی«امشاسپندان، سخن رفته 

است ، سه نرینه: بهمن ، ارتوهشت 
های  دانه  آنها  نشان  که  و شهریور 
گرم است و آنها برابرند با آرزوهای 
واژۀ   با  که  نو  سال  برای  ایرانیان  
فانوس  میشود)مانند  فر...آغاز 
کنار  در  را  امشاسپندان  واین   )
و  میدادند،  جای  اوهرمزد  راست 
امشاسپندان مادینه: سپنتا- آرمذ 
،خُو ردات و  اُمردات که نشانه آنها 
برنج  و  جُو  مانند   ، سرد  های  دانه 
آرزوهای  با  برابرند  و  است  وباقال 
آب... واژۀ  با  که  ایرانیان،  نوروزی 

آغاز میگردد.
و اّما دوازده دانه )که نام دوازدهمی 
قلم  از  »الجاحظ«  فهرست  در 
دوازده  است(،نشانهای  افتاده 
بر  را  نامشان  که  امشاسپندانی 
ایرانیان  خورشیدی  ماه  دوازده 
گندم   ، فروردین  به  جو  میگذارند: 
پایان  ارتوهشت،و...در  به  بهاری 
های  ماه  که  میگویم  باره  دو  اینجا 
خورشیدی ایرانیان  بر می کردد به 
است  برنز  دوره  که  ایالمیان،  زمان 
، ونام وچم هر کدام آنها را بخوبی 
می دانیم . و بلکه به شش هزارسال 

پیش هم میرسد.
هنگامی که اعتدال ربیعی همزمان 
ثّریا  و  روبرو شدن خورشید  با  بود 
افسانه  إودت«،جانور  »گاو  همان 
کشته  آفرین  جهان  بدست  که  ای 
شد برای اینکه از تکه هایش جهان 
زرتشتیان  رو  این  از  بیافریند؛  را 
»گاو  آن  بیاد  همانندمسیحیان، 
از خوردن   ، إودات«،روزهای آدینه 
و  گوساله  و  )گاو  قرمز  گوشت 
این  و  کنند  می  پرهیز  گوسفند( 

روی هم چهار روز در ماه میشود، 

رام،   و  گُوش   ، ماه  بهمن،  روزهای 
جانوران  نامشان  که  امشاسپندانی 

شاخ دار را به یاد می آورد.
نوروز جشن همیشه پایدار

نوروز یادگاری از روزگا ران کهن و 
اساطیری  سرزمین ایران  و منطقه 
ای که ایران در آن واقع شده است.

سپردن  فراموشی  به  نماد  نوروز 
و  تغیرات  پذیرش  و  ها  کهنگی 
دگر گونی های زمانه ونشانه روز و 

روزگاری نو وتازه است.

متخصصین  از  بهار«،که  داد  »مهر 
باستان  ایران  های  آئین  و  اساطیر 
بود، نوشته است که زمان  در دید 
کونه  دو  به  کهن  اعصار  انسان  گاه 

مقدس و نا مقدس بخش می شد.
صرف  که  بود  زمانی  مقدس   زمان 
امور ایمانی می شد و زمان نا مقدس 
آن زمانی بود که در گذراندن امور 
عادی  زندگی به کار میرفت . نو روز 

از زمان های مقدس بود.
زرتشتیان  عقیده بر این داشتندکه 
خداوند، حیات و کاینات را در شش 
مرحله به تر تیب زیر آفریده است:  

در  ،و  جانوران  ،زمین،  ،آب  آسمان 
پایان انسان.

خلقت انسان مصادف با نو روز بود. 
این موضوع با افسانه های دیگر که 
خلقت حضرت آدم را در نوروز می 

دانند مطابقت دارد.
اوستا  های   نوشته  اساس  بر  آنان 
باور دارند که ده روز مانده به آغاز 
فروردین، فرورهای)ارواح پاک( در 
و  آیند  می  باز  زمین  به  گذشتگان 
و  فرزندان  مهمان  روز  شبانه  ده 
نوادگان می شوند و در سپیده دم 

مینوئی  سرای  به  فروردین   اول 
همین  به  گردند.و  می  باز  خویش 
های  روز  آخرین  که  است  عقیده 
پایانی سال از آرامگاه آنان دیداری 
در  آن  مزار  بر سر  گل  و  کنند  می 
گذشتگان می گذارند و آن محل را 
نیزبا آب و گالب شستشو می کنند 
مبنای  بر  خرما  حلواو  و  وشیرینی 
رسوم خود خیرات می کنند و این 
اکثًرا  را  گذشتگان  به  زیبا   توجه 
اختصاص  سال  آخر  جمعۀ  روز  به 
اکثر  در  نیز  آیین   این  و  اند  ه  دا 

کشورهای اروپائی میتوان دید. 
پاک  ارواح  یا  َوهر«  َفر   « وچون 
نیاکان در این ایام  به زمین فرود می 
آمدند و خانواده ها در بعضی شهر 
عود   « به همین جهت  ایاالت  و  ها 
» آتش می زدند و غذا های متنوع  
درست می کردند  و روی پشت بام  
بدانند  ها  فَرَوهر  تا  گذاشتند  می 
زندگی  نعمت   و  ناز  در  فامیل   که 
نیاکان  ارواح   مقابل  ودر  کنند  می 
برای فامیل »فّرهی آرزو می کردند.

نوروز ،یک جشن کیهانی است
نوروز  اندکه  عقیده  این  بر  گروهی 
کیهانی،یعنی  های  جشن  جزو 
مربوط به دگر گونی ها و دگر گشت 

های طبیعت است.
چون جشن های مربوط به کاشت ، 
لطفًا ورق بزنید
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بقیه: نوروز
و  بر داشت محصوالت که نزد همه 
اقوام معمول است  وبه این اعتبار، 
است  طبیعت  بیداری  جشن  نوروز 

پس از خواب زمستانی.
چندان  نظریه  رسداین  می  نظر  به 
درست نباشد زیرا دکتر » ذبیح اهلل 
صفا« استاد معروف دانشگاه تهران 
و نویسنده در کتاب»گاه شماری و 
جشن های ملی ایرانیان«می نویسد 
در  نوروز  ساسانی  عهد  اواخر  »در 
تابستان بود و به تدریج تغیر مکان 
داده و در زمان خالفت المعتضدباهلل 
در ۲۶ حمل ودر ۴۶۷هجری یعنی 
نیمه  در  ملکشاه  عهدسلطنت  در 
حوت   ۱۳ در  قولی  به  و  حوت  برج 
و در زمان تآلیف کتاب اآلثارالباقیه 
برج  اوایل  در  بیرونی(  ریحان  )ابو 
حمل بوده است و به همین ترتیب 
آنکه  تا  بود  تغییر  و  گردش  در 
زمان  یعنی   ۴۷۱ یا   ۴۶۷ سال  در 
سلطنت ملکشاه سلجوقی و به امر 
او تقویم پارسی اصالح شد و نوروز 

به اول  حمل باز گشت«.
نوروز در هر جا که ریشه اش باشد ، 
علت بقا یش  از ریشه هایش مهمتر 

است.
ایرانیان این آیین را در طول قرون 
چنان  و  اند   کرده  حفظ  اعصار  و 
بزرگترین  به  که  اند  داشته  بزرگ 
شده  تبدیل  آنها  ملی  های  جشن 
های  جشن  که  حالی  در   . است 
دیگراین سرزمین پر جشن وسرور 
یکی پس از دیگری از میان رفته و 
.جا  شده  سپرده  فراموشی  بدست 
آنها  داشتن  نکو  ز  با  در  که  دارد 

اقدام نماییم.
با  و  نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  این  با 
از  که  کن  بنیان  های  سیل  آنهمه 
فرا  را  ایران  تازیان  حمله  زمان 
گرفت  چگونه این جشن بر خالف 
و  مهرگان  چون  دیکر  های  جشن 
خلفای  دوره  و  شد  ماندگار  سده، 
سر  پشت  را  عباسی  و  اموی 

گذاشت؟
علت این پدیده ها را هرگز به دقت 
توان  می  تنها  دانست.  توان  نمی 
گفت که برخی علل را بقای نو روز 
گویند  می  جمله  از  اند.  شمرده  بر 
آن  در  که  نوروز  طبیعی  زمان  که 
زمستان به پایان می رسدو طبیعت 
از  یکی  گیرد  می  سر  از  را  زندگی 

علل پایداری آن است.
یک علت دیگراین است که جشن 

همه به  دور  روزگاران  از  روز  نو 
ایرانیان و به همه جای ایران تعلق 
داشته ،در واقع نو روز جشنی است 
که از مرزهای ایران بسی فرا تر می 
افغانستان  سراسر  شرق  در  رود. 
نوردد  می  در  را  تاجیکستان  و  
نیز  غرب  در  و  رود  می  پامیر  وتا 
بین کردها وترکها وقفقازیان بسی 

گرامی  است.
های  راز  از  را  آن  که  دیگری  علت 
اسالم  از  پس  نوروز  ماندگاری 
اند  گفته  که  است  انداین  شمرده 
ابن  علی  امیرالمومنین  انتخاب 
واقع  در  یعنی   والیت  به  ابیطالب 
روز غدیر خم با نوروز مطابق افتاده 

است.
امر  نویسد»این  صفامی  اهلل   ذبیح 
اهمیت  باب  در  که  واخبارمتواتری 
و احترام مذهبی نوروز از ائمه نقل 
شده  باعث  است  شده  روایت  و 
آل  طرفداران  نزد  در  نوروز  که 
از  بزرگی  دسته  ایرانیان  که  علی 
دارای  دهند،  می  تشکیل  را  آنان 
نیز  و  گردد  فراوان  واهمیتی  مقام 
بماند.به  وضع  بهترین  با  دیدگاهی 
همین جهت بخش بزرگی از مراسم 
و  ایران  تاریخ  اخیر  قرن  در  نوروز 
مخصوصًا در ایام استیالی صفویان 
آمیخته به عقاید مذهبی شده و تا 
مانده  جای  بر  آنها  از  اغلب  کنون 

است.

فریدون مشیری

گل امـید
هوا هوای بهار است و باده باده ء ناب

به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب
در این پیاله ندانم چه ریختی ، پیداست
که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب
فرشته روی من ، ای آفتاب صبح بهار
مرا به جامی از این آب آتشین دریاب
به جام هستی ما ، ای شراب عشق بجوش
بتاب ، ای چراغ ماه  به بزم ساده ما 
گل امید من امشب شکفته در بر من

بیا و یک نفس ای چشم سرنوشت بخواب
مگر نه خاک ره این خرابه باید شد
بیا که کام بگیریم ازین جهان خراب

بقیه: طب سنتی

به  سبز،  محیط  در  قرارگرفتن 
با  می کند.  کمک  حافظه  توانایی 
استفاده  در  زیاده روی  حال،  این 
از آن می تواند فراموشی خاطرات 
و  سازد  روبه رو  مشکل  با  را  تلخ 
زندگی  به  نتواند  فرد  درنتیجه، 

پرتنش خود آرامش دهد.
که  معتقدند  درمانگران  رنگ 
تیموس،  غده ی  عملکرد  با  سبز 
شش های پایینی، قفسه ی سینه و 
نور سبز  از  و  شانه ها مرتبط است 
با  مبارزه  برای  دارویی  به عنوان 

خستگی شدید استفاده می  شود
برای  گرفتن،  سبز  نور  حمام 
و  است  خوب  تهوع  با  مبارزه 
بردن  بین  از  و  تعادل  بازیابی  در 
گفته  است.  مفید  سردرد ها  انواع 
می شود که سبز می تواند از شدت 
از  )ترس  »کالستروفوبی«  بیماری 
قرارگرفتن در محیط های در بسته 

خاطرات  بین بردن  از  در  و  بکاهد 
بسیار بد، مؤثر واقع  شود

آثار فیزیولوژیک
* سبز باعث افزایش حس دوستی، 

امید، آرامش و ایمان می شود.
خستگی  برطرف  کننده  سبز 
روح  آرامش  باعث  و  است  روحی 

می شود.
و  متعادل  را  اثیری  کالبد  سبز   *

نرم می کند.
* سبز، رنگ انرژی، جوانی، رشد، 
زندگی  و  امید  باروری،  خامی، 

جدید است.
و  رشک  حسادت،  رنگ  سبز،   *
است.  خرافات  و  خوردن  غبطه 
سبز، پایدار کننده حاالت خلقی و 

تحریک کننده هیپوفیز است.
بهبود  به  سبز  که  بیماری هایی 

آن ها کمک می کند:
موثر  قلب  چاکرای  روی  بر  *سبز 
عصبی  دستگاه  عملکرد  و  است 

اتونوم را متعادل می کند.
بهبود  در  رنگ  این  از  استفاده   *
بیماری های قلبی، فشار خون باال، 
موثر  سردرد  و  خستگی  زخمها، 

است.
آرام  کننده،  متعادل  اثر  سبز،   *
و  بر روی تب  بخش، حیات بخش 

اعصاب دارد.
* متابولیسم )سوخت و ساز بدن( 
متعادل  را  وزن  می کند،  تنظیم  را 
تنظیم  را  طحال  و  کبد  می کند، 
موثر  هیپوفیز  روی  بر  و  می کند 
به  سبز  که  بیماری هایی  است. 

بهبود آن ها کمک می کند:
موثر  قلب  چاکرای  روی  بر  *سبز 
عصبی  دستگاه  عملکرد  و  است 

اتونوم را متعادل می کند.
بهبود  در  رنگ  این  از  استفاده   *
بیماری های قلبی، فشار خون باال، 
موثر  سردرد  و  خستگی  زخمها، 

است.
آرام  کننده،  متعادل  اثر  سبز،   *
و  بر روی تب  بخش، حیات بخش 

اعصاب دارد.
* متابولیسم )سوخت و ساز بدن( 
متعادل  را  وزن  می کند،  تنظیم  را 
تنظیم  را  طحال  و  کبد  می کند، 
موثر  هیپوفیز  روی  بر  و  می کند 

می.باشد
سبز در درمان این بیماری ها موثر 

است
کولیک  سرماخوردگی،  آسم، 
عفونی،  بیماری های  )قولنج(، 

)نوعی  یونجه  تب  خستگی، 
قلبی،  بیماری های  آلرژی(، 
خون  فشار  کبد،  مزمن  بیماری 
)التهاب  الرنژیت  کج خلقی،  باال، 
بدخیمی ها،  ماالریا،  حنجره(، 
بیماری های دستگاه عصبی، درد در 
اعصاب )نورالژیا(، تحریک پذیری، 
خوابی،  کم  )هموروئید(،  بواسیر 
)تیفوئید(،  حصبه  سیفیلیس، 
منتقل شونده  بیماری های  زخمها، 

از طریق تماس جنسی و.......
موارد احتیاط در استفاده از رنگ 

سبز
در  نباید  هیچوقت  رنگ  این  از 
درمان سرطان های فعال و ملتهب 
به  که  اعضایی  بدخیمی های  در  و 
رشد آن ها کمک می کند استفاده 

شود....ادامه دارد ...

تأثیر موسیقی یوان  ن وهند ودیگر تمدن اهی 
قدیم  ربموسیقی اریان

ازاواسط نیمه ی اول سده دوم هجری 
که دولت عباسیان باکمک  ایرانیان 
تشکیل شد نفوذ ایرانیان دردستگاه  
خالفت  سبب فراهم آمدن زمینه ای 

مساعد برای ترویج علوم وترجمه ی
یونانی،  اززبانهای  گوناگون  آثار 
سریانی، پهلوی وهندی ، به عربی شد. 
ازجمله ی این آثاریکی هم کتابهای 
ی دوره  مهمترین   بود  موسیقی 
مأمون  ی  دوره  راباید  وترجمه  نقل   
دوست  دانش  ای  خلیفه  خود  که 
وآزادفکر بود دانست. حرکت علمی 
به  بی  عر  غیر  کتابهای  وترجمه 
شروع  عباسیان  درزمان   که  عربی 
به  مأموم  خالفت  دردوره  بود  شده 
عقیده   وآزادی  فکری  نهضت  سبب 
خلفای  توجه  ودرنتیجه  گرفت  باال 
تا  مترجمان   وکوشش   عباسی  
سده چهارم هجری  کتابهای حکما 
ودانشمندان  یونانی مثل فیثاغورث 
، افالطون، ارسطو، جلینوس، اقلیدس 
ودیگر دانشمندان یونانی  که درمورد 
موسیقی  نوشته شده بود  به عربی 
ترجمه گردید. ازسوی دیگر  ایرانیان 

بمنظور حفظ  میراث فرهنگی خود  به 
ترجمه ی کتابهای پهلوی پرداختند 
نظر  زیر  که  بغداد   علمی  ودرکانون 
بود مباشرت  مأمون  تشکیل  شده 
عمده را  بعهده گرفتندودرشهرهای 
های  حوزه  تشکیل  به  ایران  بزرگ 
کتاب  وتألیف  وبحث  ودرس  علمی  
ودانشمندان  زدند.حکما  دست  ها  
ایرانی  چون فارابی، وابن سینا  پس 
از مطالعه  وبررسی کتابهای موسیقی 
که ازیونانی وسریانی  وهندی به عربی  
ایرانی  موسیقی   ، بود  شده  ترجمه 
فنی  های  جنبه  زمان   آن  تا  که  را 
علمی  برجنبه  اش   وعملی  وهنری 
علمی   ی  برپایه  داشت   غلبه  آن 
کتابهارا   استوارکردندوبزرگترین  
آوردند وشاگردان   پدید  باره   دراین 
این دو استاد  ودیگر دانشمندان  علم 
وبه  دنبال کرده  را  کارآنان   ریاضی  
تحقیق  وتتبع واصالح آن  پرداخته  
نصیرالدین   خواجه   درزمان  بویژه  
توجه   مورد  ریاضی  علوم   طوسی  
قرارگرفت.ورونق یافت  ودانشمندانی  
دراین رشته ظهور کردند  که هریک  
این   . بودند  ممتاز  خود   درعصر 
کتابهای  تألیف   به  نیز  دانشمندان 

موسیقی دست زدند یادرکتاب هایی
که بعنوان  دایره المعارف  تألیف می کردند

  قسمتی از آن مجموعه  رابه موسیقی  
این  نتیجه  دادند.  می  اختصاص 
کوشش ها  پدید آمدن  کتابها ورساله 
هایی  درباره ی موسیقی بود . دامنه 
تیموریان   عصر  به  کوشش  این  ی  
بر   عالوه  شد.  کشیده  نیز  وصفویه  
موسیقی   بر  یونان   موسیقی  تأثیر 
ایران- که این آثار به عربی  ترجمه 
شده بود- موسیقی ایران ازموسیقی 
هند  نیز چه از نظر علمی وچه از نظر 
عملی  متأثر بود  چون پادشاه هند 
بنام »شتکار«  بدرخواست  بهرام گور 
که  را  رامشگرانی   ، ساسانی  پادشاه 
تعداد آنها  تادوازده هزار  نوشته شده 
است  ازهند به ایران روانه کرد وآنان 
درسراسر  ساسانی  پادشاه  بدستور  
ایران پراکنده شدند. این رامشگران  
شدند  می  نامیده  »زت«   بنام  که 
درایران بنامهای  لولی، لوری و کولی  
معروف شدند. ظاهراً  این ر امشگران  
موسیقی  که  بودند   گروهی  اولین 
خودرا  به سرزمین  ایران آوردند واین 
اولین ارتباطهنری درزمینه موسیقی 

بین ایران وهند است.
ازقرن هفتم هجری بویژه قرن یازدهم  
هجری  دانشمندان ایرانی  مقیم هند  
ترجمه   به  زبان   پارسی  وهندیان 
رساله های موسیقی هند  به فارسی 
ونقل مطالب آن نوشته ها  بفارسی 
دست زدند. تأثیر سه عنصر  ایرانی 
، هندی، یونانی  درموسیقی متداول  
وهمچنین   زبانان   فارسی  میان 
شده  نوشته   مورد  دراین  که  کتبی 
مراغی   است.عبدالقادر  آشکار  است 
پاراازاین  فراترنهاده ودرکتاب  »جامع 
األلحان « عنصر مغولی را  نیزبرآنها  

اضافه کرده است.
وموسیقی  شناس  شرق  »فارمر«  
شناس انگلیسی  درباره نویسندگان  

کتابهای  موسیقی  ایرانی  دردوره ی

ایرانی   موسیقی   وتأثیر   اسالمی    
وخاورنزدیک   عرب  موسیقی  بر 
مسلمان  نقاط  ودیگر   وخاورمیانه  
داده  مفیدومختصری   نشین  شرح 
درشماره   ۱۹۴۲ درسال  که   است 
شده  نگاشته  روزگارنو   مجله  اول  
است. او می نویسد:» تحقیق ومطالعه  
کسانی  درنظر  موسیقی   فن  علمی 
که  دردارالعلمای  قدیم ایران  طالب 
علوم عالیه  بودند  امری الزم شمرده 
می شد. به این سبب  دراغلب دایره 
المعارف ها یی که ایرانیان  تصنیف 
فن  به  را   قسمت  یک  اند   کرده 
موسیقی  اختصاص داده اند . با کمال 
تأسف  ازآنهمه  مجموعه گرانقیمت  
کوچکترین  آثاری  باقی نمانده است 
فتح   درهنگام  تألیفات   آن   وهمه 
اول  قرن  در  اعراب   بدست   ایران 

هجری  سوزانده شد...«
جای شک نیست  که ایرانیان درقدیم 
موسیقی   فن  به  راجع  کتابهایی  
 « از  باید  ازآنجمله   که  اند   نوشته 
نوشته»اسحق  األتباع«  فی  النغم 
هجری(   ۲۳۵ )متوفی   موصلی 
وکتاب » الموسیقی الکبیر«  نوشته 
» ابوالعباس سرخسی« )متوفی ۲۸۶ 
خردادبه«  ابن   « همچنین  هجری(  
کتابهایی  هجری(   ۳۰۰ )درگذشته 
درباره موسیقی  بطبع رساند  یکی از 
آنها بنام  »اللهو والماللی«  است که  
موجود استوهمچنین  خطابه های او  
درحضورالمعتمد  خلیفه عباسی  به 
شرحی که  درتاریخ  »مروج الذهب«  
نوشته مسعودی مندرج است بخوبی 
آشکار میسازد که موسیقی عرب  تا 
ایران  موسیقی   مرهون  اندازه   چه 
بوده است. نیز بایستی  از ابوبکررازی 
)متوفی ۲۱۳ هجری(طبیب بزرگ  یاد 
کنیم که کتاب » فی جمل الموسیقی«  
نویسندگان   این  همه  نگاشت.  را 
درسایه  النهرین   دربین  آثارخودرا  
حمایت  خلفای عرب  بوجودآوردند 
ونیز بیشتر  معلومات خودرا  درهمین 
کسب  اسالم  وادب   علم  مرکز 
است   براین  فارابی   عقیده   . کردند 
ایران   موسیقی   فن  دراصول   که 
تأثیرزیادی برموسیقی عرب  گذاشته 
الکبیر«   »الموسیقی  استودرکتاب 
شرحی  درباب تنبورخراسانی دیده 
پرده  درمورد   که  وباشرحی  میشود 
آورده  ها  پرده  بین  دقیق  بندی 
موسیقی  که  دهد  می  نشان  است 
درسرزمین  ایران چه پایگاهی عالی 
داشته است...                       ادامه دارد

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان
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رپچاهن
گرم گفت وبگو شدند، دوزن

یا دو پرحرف یادو پرچانه
تابه پایان رسید صحبتشان

شامشان شد بدل به صبحانه

می تونم ولی...

کردی   قبول  ازاینکه  ممنونم   : مرد 
بهت  باید  ولی  کنی.  ازدواج  بامن 
اعتراف کنم که من ماهی دوهزارتومن  
کنی  می  فکر  ندارم.  حقوق  بیشتر 

بتونی بااین پول سر کنی؟
ولی  تونم  می  که  من  آره،   زن: 
اونوقت تو از کجا میاری که زندگیتو  

بگذرونی؟

رددادگاه طالق

ادعای   شما  خانم  دادگاه:  رئیس 
جانب  از  اعتنایی  وبی  بدرفتاری 
شوهرتون را کردینچه دلیلی  دارین؟

دلیلش...  هم  این  بفرمایید!  خانم: 
تصدیق دکتر متخصص گوش وحلق 
وبینی که آقا  ازپارسال  گوشش کر 
پیش  چندروز  همین  من  ولی  بوده 

فهمیدم.

افمیل همسر
قاضی: واسه چی می خواین زنتو نو 

طالق بدین؟
خرج  عهده  از  اینکه  واسه  شوهر:  

ومخارج فامیلش بر نمی آم.
قاضی: فامیل زنتون کیا هستن؟

شوهر: سیزده تا بچه قدو نیم قد!
قاضی  پدرشون کیه؟

شوهر: خودم 

مال من    ومال تو
گاستون تازه ازدواج  کرده بود. یکی 
از  همان روزهای خوش  معدود اول 
ای  نامه  و  زد  در  پستچی   زندگانی 
آورد به اسم آقای گاستون. آقا آن را 
خواند وتا کردوگذاشت توی جیبش 
وکنجکاوش  جوان   عیال  درحالیکه 
خورد  می  را  نامه  باچشماش  داشت 

وباالخره هم به اعتراض گفت:
زن: چی بود؟

مرد: مال من بود.
زن: مال من نداشتیم. ماوقتی ازدواج 
کردیم قول دادیم  که همه چی مون 
مشترک باشه. همه چی مون مال ما 

باشه.
شوهر: حاال که ایجوریه پس بهت بگم 
نامه یه دختر خانمه  که اطالع داده 
که ازما ساحب یه بچه شده که ما باید 

خرجشو  بدیم.

شادی  نوروزی
زن: شوهرعزیزم، ظرفهارو شستی؟

شوهر: بله عزیزم
زن: لباسهاروهم آب کشیدی؟

شوهر: بله عزیزم
زن: جارو.گردگیری روهم که فراموش 

نکردی؟
شوهر: نه عزیزم.

زن: پس تامن برای ناهار حاضر میشم 
بپر  دوپرس چلوکباب هم بگیروبیا

شوهر: چشم عزیزم
ایام  که  چقدرخوشحالم  وای  زن: 
، شوهر  درکنارم هستی  وتو  نوروزه 

خوبم.
 

زن من
زن من روزوشب ای دوست طلبکارمن است
که چرا خانه ما مرکز رنج ومحن است
خانه ای تنگ وخراب وتهی ازفرش واثاث
توی این ملک خدا مسکن ومأوای منست
صاحِب خانه چنان نعره کشد برسرمن
که صدایش نه کم ازعربده کرگدن است
نیست یک خشت مراخانه دراین ملک عزیز
باوجودی که مرا کشورایران وطن است
فکررواست کج  برمن  زنم  انتقادات 
سخنش راست بودگرچه بگویندزنست

انراحتی شوره
قهر  باشوهرش  دوماهی  یکی  خانم 
کرده بود رفته بود خونه مامانش. اما  

نوروز رابهانه کردو بخانه برگشت.
شوهر: باورکن من خیلی ناراحتم

زن: ازاین که مدتی نبودم؟
شوهر: نه ، ازاین که دوباره برگشتی!

سبزیجات
زن: آقا مثالً شما فقیه عالیقدرهستید 
بری   میخوای  چطور  وضع  بااین 
کاهو  این  بشی.  جماعت  پیشنماز 
وکرفس وکلم چیه که به دور کمرت 

بستی؟
شکمم  شدم.  چاق  زیادی  آخوند: 
را  خوت  گفتند  دکترها  شده.  گنده 

ببند به سبزیجات.

نفس راحت

تو  کرد  فوت  همسرت  وقتی  اولی:  
باالی سرش بودی؟

دومی : بله
آن  که  گوید  می  خواهرش  اولی: 
و  کشید  راحتی  نفس  یک  مرحومه 

بعد مرد.
دومی:  نه . این من بودم که وقتی او 

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

       گفتمت چون رد حدیثی رگتوانی  داشت گوش )حافظ(
غم مخور

کمی هم بخند

 ممنونم
 ازاینکه قبول

 کردی بامن
.ازدواج گنی

مرد  یک نفس راحتی کشیدم.

رچاردوغ میگی؟
داری.  توسرطان  عزیزم،  شوهر  زن: 
همه  به  چرا  بشی.  خوب  امیدوارم 

میگی ایدز داری؟
بعداز مرگم  ، میخوام  شوهر: عزیزم 

کسی به تو دست نزنه.

زن نگو بال بگو
رشته ای برگردنم افکنده زن

 استواروسخت ومحکم چون  َرَسن
او جلو می افتد و باخودمرا

می برد هرجا چو گاو مش حسن
صبح وظهر وعصر میدوشد مرا

گوئیا  از میش میگیرد لبن
ازمن میرزا قشم شم  پخته تر

 کی کند پیدا درین دور وَزَمن
خوشنویسی را زیادم برده است

دشمن خط است وشعروذوق وفن
وای ازآن ساعت که درکنج اتاق

می شود فرمانده چون مارشال پتن
» هان تورا ازخانه بیرون می کنم

گرکنی سرپیچی از فرمان من
 پته هایت را بریزم روی آب

عیبهایت را کنم  فاش وعلن«
التماسش می کنم اما چه سود

مشت برسندان آهن کوفتن
این همه گفتم الهی  هیچگاه

 خانه ای خالی مباد ازجنس زن
محمد صارمی » هموالیتی«

ردوغگواه
شوهر: عزیزم تو چقدر زیبا هستی.

تا همین  بودی  زیبا  توهم  زن: کاش 
حرف رو بهت می گفتم

شوهر:  اشکالی نداره ، توهم مثل من 
دروغ بگو 

شماره تلفن
جیب  توی  را   کاغذی  تکه  زنی 
اسم  آن  روی  که  پیداکرد  شوهرش 
نوشته  ای  شماره  وکنارش  خانمی 

شده بود.
زن : این چیه روی کاغذ نوشته؟

در  که  است  اسبی  نام  آن  شوهر: 
آن شماره  کند.  مسابقه شرکت می 

هم  مبلغ جایزه است.  
ماجرا  ازاین  چندی   . کرد  قبول  زن 
گذشت . روز عید که شد  سر میز غذا 

زن رو به همسرش کرد وگفت:
زن:  راستی فراموش کردم بهت بگم . 
امروز اون اسب به تو زنگ زد که نوروز 

را تبریک بگه.

شیطون گولم زد

شوهر: این لباسها چیه رفتی دوباره 
خریدی؟

زن: آخ! باز شیطون گولم زد ، گفت  
بهم میاد.

شوهر: مگه نگفتم  هروقت شیطون 
داشت گولت میزد بهش بگو دور شو 

دورشو...!؟
زن: گفتم دورشو ، اونم دورشد. ولی 
گفت: واااای از دور خیلی بیشتر بهت 

میاد.!

زن وموبایل
ازآن روزی که اینترنت بناشد

زن خونه  زمرد خود جداشد
نه چای آماده ونه استکانی

 دریغ ازپختن یک لقمه نانی
گهی اینترنت و واتس آب و گه چت

پیامک میزنه این خط به اون خط
خیالش نی بچه اش داره میمیره

خوراکش خورده یا اینکه نخورده
خیالش نی که مردش خسته وزار

میاد خونه  شبانگاه از سر کار
 سرش توی موبایلش هی میخنده

 پیامک می زنه خالی می بنده

قدیما مردوزن همراه وهمدل
حاال همدم شده خط ایرانسل

الهی کابل  اینترنت جداشه
 موبایل ازدست زن روزی جداشه

کارخصوصی
مدرسه  وقت  چه  این  پسر  ناظم:  
اومدنه؟ نیم ساعت پیش زنگ خورده.

شاگرد: آخه بابام بامن کار خصوصی  
داشت نتونستم بیام

ناظم: )باعصبانیت( پدرت نمیتونست 
واگذار  دیگه  نفر   یک  به  کاررو  آن 

کنه؟
شاگرد: نه آقا، آخه من گلدون چینی 
داشت  بابام  بودم،  شکسته  را   مان 

کتکم می زد.

دو، دوات 
معلم: جواد، بگو ببینم دو دوتا چندتا 

میشه؟
انقالب   از  تاقبل  اجازه،  آقا  جواد:  
میشد چهارتا اما حاال میشه ده هزارتا

آ  یـنده
معلم: حسن ، دوست داری درآینده 

چکار کنی؟
حسن: آقا، دوست دارم خیلی پولدار 
شوم . برای زنم بهترین خانه درتهران 

وشیک  درشمال  ویال  ترین  ولوکس 
ترین لباس ها وجواهرات وگران ترین 
اتومبیل وبهترین زندگی راازهرلحاظ 

فراهم کنم.
اکبرتو  بشین.  بسیارخوب  معلم: 

دوست داری درآینده چه بکنی؟ 
زن  داریم  مادوست  اجازه؟  آقا  اکبر: 

حسن بشویم.

آزمایش هوش
آموزگار:  پرویز ، ماهفت تا گاو داریم، 
اگرازاونها هشت تاش بمیرند چندتا 

گاو باقی میمونه؟
شاگرد: آقا یکی از آنها زیادی مرده!

ردس خاهن داری
خانم معلم درس خانه داری، سرگرم 
درس دادن بود که متوجه شد  یکی 
ای  میز.آیینه  زیر  رفته  دختران  از 
آرایش  وسرگرم  گرفته   دردست 

صورت خود است.
معلم )باخشم(: به درست گوش بده، 
آرایش   مهمتراز  برایت   داری  خانه 

صورت است.
آید):  می  بیرون  زیرمیز  شاگرد)از 
خانم معلم ، اول باید شوهر وخانه ای 
بدست بیاورم تا بتوانم علم خانه داری 

را بکار ببرم!!

رعق خوردی؟
پاسداره دهن یارو را بو می کنه . می 

پرسه : عرق خوردی؟
یارو: نه به خدا. زیادحرف زدم دهنم 

عرق کرده.

افمیل دور
غضنفر: چندمتر دورتر   ازقبری گریه 
می کرد. ازش پرسیدن : چرا نزدیکتر 

نمی روی؟ 
غضنفر:  آخه این مرحوم از فامیالی 

دورمون بود.

تصادف
کرده.  تصادف  باماشین  بابام  جواد: 

زنگ زده به من فحش میده.
جواد: حاال چرا بمن فحش میدی؟

کردم  تصادف  وقتی  اینکه  برا  پدر: 
داشتم به تو فکر می کردم.
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    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت بیست وششم              ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

عبده آهی کشید وبه آرامی  انگاری 
می خواست مضنون حرفش  را مالیم 

کند، گفت:
می  تو  امیدواربودم  فقط   من   -
توانستی  به همان چیزی که دیگران  
رضایت دارند ، راضی باشی. سگرمه 

های مرد  درهم رفت وگفت:
- مگرمن چه کرده ام عبده؟  هیچ . 
فقط پرسیدم چه اتفاقی برای  جبل 
عدالت  نیروی  افتاد؟  او  ی  وعده  و 
کجاست؟ چه چیز باعث شد که آل  

جبل به فقر وذلت بیفتند؟
جنایتکار ملعون  دکان مرا خراب کرد 
همسایگان  بخاطر   اگر  زد،  وکتکم 
نبود  مرا کشته بود. چنانچه در  خانه 
مان  مانده بودیم تا بچه ات به دنیا 
بیاید، او نوزاد را ازبین می بُرد، همان 

کاری که با کودک سیدهم کرد.
داد   تکان  زده   اندوه  را  سرش  زن 

وگفت:
- آه ، استاد شافعی!  کاش صبر می 
کردی. مگر نشنیدی که  می گویند  
عزلت  از   جبالوی  روزی   باألخره 
ازظلم  را   ونوادگانش  آید  می  در 

ودرماندگی  نجات خواهد داد؟
شافعی  آه عمیقی کشید  و با تمسخر 

گفت:
-  اینطور می گویند!  این رااززمانی  
حقیقت  اما  شنیدم.  بودم   بچه  که 
گوشه  درخانه  ما  که جد  است   این 
گیری کرده  وناظر درآمد  ، امالک اورا  
درانحصار  خودش درآورده، بجز اینکه  
مبلغی به  با جگیران  برای  حمایتش  
می پردازد. زنفل که قراراست  ازآل 
جبل پاسداری  کند  سهمش را  بر 
می دارد ودر  شکمش  دفن می کند. 
ظاهر  درکوچه  هرگز  جبل   انگاری 
دوستش   چشم  اینکه   مثل  نشده. 
دعبس را  به عوض چشم کعبلهای 

مسکین  درنیاورده است. 

غوطه  ظلمت   درامواج  ساکت   زن 
قومی  دربین  خودرا   فردا  ؛  بود  ور 
غریبه  همه   ، یافت  خواهد  ناآشنا  
خواهند  اش  تازه  همسایگان   ها  
زاده  آنان   دست  به  فرزندش   بود. 
بیگانه  درسرزمینی   شد.او  خواهد 
ای  شاخه  مانند  کرد   خواهد  رشد 
به  او  باشد.  شده  جدا  ازدرخت   که 
بود.  قانع  جبل   آل  دربین  زندگی  
هرروز خوراک به دکان  شوهرش می 
برد وهرشب دم پنجره  می نشست به 
رباب عمو  جواد شاعر  نابینا گوش می 
داد. نغمه ای ازرباب او زیباتر  وقصه 
ای از افسانه ی جبل  دلنشین تر نبود.
بااو  درتاریکی   جبالوی  که  شبی 
او  مترس«    « وگفت  کرد   مالقات 
با یاری وتأیید  خویش ، جبل  را به 
پیروزی رساند. جبل با اطمینان  خاطر 
به کوچه برگشت. چه چیزی  شیرین 
بازگشتن به خانه بعدازغربت و  تراز 

تبعید است؟
ستارگان   به  نگاهش  شافعی  
وبه  برگشت.  درآسمان  بیدارشب 
شعاع های  نور برفراز  کوه که مانند  
ابری سپید درافق تاریک  بود خیره 

شد و هشدارداد:

به   آفتاب  طلوع  از  پیش  ماباید   -
بازاربرسیم.

- من هنوز احتیاج به استراحت دارم.
- خدا کسانی که باعث  رنج تو شدند 

گرفتاتر کند.
بود.  زیبا  زنفل  بدون  چقدرزندگی  
زندگی مملو  از نعمت . هوای سالم ، 
آسمان مزین به ستارگان واحساسات  
لذت بخش. اما حاال در آنجا  ایهاب  
ناظر امالک  وباجگیران،  بیومی، جابر، 
حندوسه، خالد، بطیخه، وزنفل بودند. 
داشت   امکان  صورت   این  درغیر 
هرخانه ای مثل  خانه ی بزرگ  ساخته 
تغییر   آواز  به  وزاریها   وگریه  شود. 
یابد. اما این  مردم بدبخت  مانند ادهم  
آرزوی محال دارند. این بخت برگشته 
ها  که بودند؟ آنان که  قفایشان درپس 
گردنی متورم و ُدبُرشان از لگد ملتهب 

بود. دورچشمشان پراز مگس ،ودر
سرشان شپش النه کرده بود.

- چرا جبالوی مارا فراموش کرده؟
زن زمزمه کرد:

- خداازحالش خبردارد.
مرد باحسرت وخشم فریادزد:

- یا جبالوی!
پژواک صدا  بسوی او برگشت. مرد 

برخاست وگفت:
- توکل به خدا.

عبده برخاست . مرد دستش را گرفت 
وبه سوی جنوب به طرف بازار مقطم 

روانه شدند.

۴5
عبده   ولبهای  چشمان  در  شادی 

آشکارشدوگفت:
- این کوچه ی ماست، جایی که بعداز 
ایم. سپاس  به آن بالزگشته  غربت  

خدای عالمیان  را! 
شافعی لبخندد زنان  پیشانی اش را  با 
آستین عبایش  پاک کردو  با جدیت 

گفت:
- حقیقتاً چیزی مسرت بخش تر از باز 

گشت نیست. 
مادروپدرش  حرفهای  به  رفاعه 
گوش می داد . چهره ی آرام وخوش 
و  شگفتی  از   ای  آمیخته  ترکیبش 

حزن بود. باسرزنش گفت:
را  وهمسایگانمان  مقطم  بازار  آیا   -

فراموش کرده اید؟!
مادر لبخند زد وموهایش را که با گذر  
زمان خاکستری  شده بود ، باروسری  
 ، جوان  که  دانست  اومی  پوشانده. 
همانطور   - دارد  رادوست  زادگاهش 
که خودش محل  تولدش را دوست 
دارد.- و باخلق وخوی آرام  وگرایش 
مودت آمیزش نمی تواند  دوستانش را 

فراموش کند، پس جواب داد:
-  خوبی ها هرگز فراموش نمی شوند، 
ولی اینجا کوچه ی اصلی تست. مردِم 
مردمان   بهترین  هستند.  ابنجا  تو  
خواهی  رادوست  آنان  وتو   ، کوچه 
داشت. چقدر  محل  آل جبل عالی 

است، بعداز مرگ زنفل!
عمو شافعی باصدای بلند  هشدارداد:

-  خنفس بهتراز زنفل نیست.
- اما خنفس باتو دشمنی ندارد.

- دشکمی باجگیران مثل گل بعداز 
باران  به یکدیگر سرایت  می کند.

عبده با امیدواری گفت:
نکن.  فکر  اینطور   ، استاد   -
مااینجابرگشته ایم که در صلح وصفا 
می  یاز  را   دکانت  تو  کنیم.  زندگی 
کنی  و باهم زندگی مان را اینجا می 
سازیم. مگر فراموش  کرده ای که در 
بازار مقطم هم  زیر سیطره ی  باجگیر 
زندگی می کردی؟ همه جا  باجگیر 
مردم را به تعظیم وتسلیم  وامی دارد.
خانواده  راهشان  را به طرف کوچه 
ادامه دادند. شافعی پیشاپیش، جوالی 
ورفاعه   عبده  کرد.و  می  حمل  را 
بزرگی   های  بقچه  سرش   پشت 
باخودداشتند. رفاعه  بلند قدو الغر 
بود وچهره ای  روشن وخوش  اندام 
بود   ای  منظرومهربان داشت. غریبه 
برزمینی که روی آن راه می رفت. او 
بادقت وتأمل اطرافش را باخوشحالی 
نگاه می کرد. تااینکه خانه ی بزرگ  
قد  کوچه  درباالی  وتنها  یکه  که 
برافراشته  بود، نظرش را جلب کرد. 
سردرختان  برفراز دیوارها  دراهتزاز 
بود. مدتی به آن نگاه کرد  و سپس 

پرسید:
- خانه ی جّد ما؟

عبده باخرسندی گفت:
- بلی، آیا بخاطر  می آوری که درباره 
جدت   کردم؟  صحبت  باتو  آن   ی 
درآن است. مالک  سرتاسر  این زمین  
وهرچه درآن  است. همه ی خوبی ها 
گوشه  اگر   . اوست  ازآِن  ها  پبزرگی 

گیری نمی کرد کوچه پراز نوربود.
عموشافعی بمسخره اضافه کرد:

 ، کوچه  ناظر  ایهاب  او  نام  به   -
ما  به  کندوباجگیران  می  ماراغارت  

تعدی می کنند.
بزرگ  ی  خانه  دیوارجنوبی  ازکنار  
گذشتند. رفاعه چشم ازدر بسته ی 
خانه برنمی داشت. باألخره به خانه ی  
ایهاب ناظر وقف رسیدند. دربان دم 
در بازخانه ، روی نیمکت  نشسته بود. 
روبروی آن ، خانه ی بیومی باجگیر 
گاری  آن  قرارداشت.وجلوی  کوچه 
اسبی  ایستاده بود که پراز کیسه های 
برنج وسبدهای میوه بود. خدمتکاران 
برای  بردن آنها  به داخل خانه  رفت 
وآمد می کردند. کوچه به نظر، زمین 
آمد.  می  پابرهنه  های   بچه  بازی 
درهمین حال  جلوی خانه    ها زنانی 
بودند. نشسته  یا حصیر  زمین  روی 
وباقال پاک می کردند یا سبزی خرد 
لطیفه  زدند،  می  حرف  کردند،  می 

می  بددهنی  بیکدیگر   گفتند،  می 
کردند وصدای خنده وجیغ ودادشان 
بلند بود. خانواده ی عموشافعی  به 
محله ی  آل جبل رسیدند. درراه به 
پیرمردی  نابینا برخوردند که  آهسته 
با کمک عصا  قدم بر می داشت. عمو 
برزمین  ازپشتش  را  جوال  شافعی  
او  بطرف  رویی  وباگشاده  گذاشت 

رفت، روبرویش ایستاد و فریادزد:
- عمو  جواد شاعر، السالم وعلیکم!

را  گوشهایش  وبادقت  ایستاد  شاعر 
تیز کرد. سپس با حیرت  سری تکان 

داد  وگفت:
گوشم  به  صدا  السالم!  علیکم   -

آشناست!
فراموش  نجاررا  شافعی   دوستت   -

کردی؟
چهره ی مرد ازهم بازشد:

- عموشافعی، خدای آسمانها!
دو  وآن  کرد  باز  راازهم  دستهایش 
باشوق  وشادی یکدیگررا درآغوش 
گرفتندورهگذران  هم متوجه معانقه 
ی آنان شدند. دوپسر بازیگوش ادای 
آن دورا  درآوردند. جواد  به دوستش  

دست دادوگفت:
-بیست سال یا بیشتر از اینجا رفتید، 

یک عمر!٬ همسرت چطوراست؟
عبده گفت:

توهم  حال  امیدوارم  خوبم.  عمو   -
هم  رفاعه   پسرم  باشد.  خوب 
اینجاست. رفاعه دست عمو شاعررا 
شد  نزدیک  شاعر  به  رفاعه  ببوس. 
وبا اشتیاق  دست اورا گرفت وبوسید. 
زد   دست  او  ی  شانه  به  مردشاعر 
وباکنجکاوی  سرواعضای صورت اورا  

لمس کردوگفت:
- عالی ، عالی، شبیه جدت هستی!

عبده ازاین تحسین  دلشادشد  وعمو
شافعی خندیدوگفت:

- اگراندام الغراورا می دیدی این را 
نمی گفتی .

جبالوی   . است  کافی  قدر  همین   -
می  چه  جوان  نیست.  تکرارشدنی 

کند؟
- نجاری یادش دادم. لکن یکی یک 
من  دردکان  کمی  ولوس.  است  دانه 
می ماند ، ولی بیشتروقتش رادرکوه 

وصحرا می گذراند.
شاعر لبخندزدو گفت:

- مرد تاازدواج نکند  آرام نمی گیرد. 
استاد شافعی تاحاال کجابودی؟

- دربازار مقطم.
مرد زیر خنده زدوگفت:

مارگیر  او  اما  جبل.  مثل  درست   -

رفتی  که  توهمانطور  گشت.  بر 
نجاربرگشتی. به هرحال دشمنت ُمرد.

جانشینش هم بهترازاو نیست.
عبده بی درنگ گفت:

ماچیزی  اند.  هم  مثل  شان  همه   -
نمی خواهیم  جز اینکه درصلح وصفا  

زندگی کنیم!
وبه  شناختند  را  شافعی  ای  عده 
سویش رفتند. اورابغل کردند  وهیاهو 
برخاست. رفاعه با شیفتگی دوروبرش 
را وارسی کرد؛ قومش زنده دراطرافش 
بودند. دلش که بعدازترک بازار  مقطم 
اندوهگین  شده بود، بطور چشمگیری  
آرام گرفت. چشمانش به  اطراف می 
به پنجره  تااینکه نگاتهش  چرخید  
ی خانه ی اول  افتاد. دختری ازآنجا 
مشتاقانه  به او نگاه می کرد. وقتی 
چشمانشان  بایکدیگر تالقی کرد  ، 
برگرداند.  افق  به  را  نگاهش  دختر  
شد  متوجه  پدرش  ازدوستان  یکی 

وآهسته گفت:
- عیشه دختر خنفس ، یک نگاه  به او 

جوی خون راه خواهد انداخت.
دفاعه سرخ شد و مادرش گفت:

برای  او  نیست.  ها  جوان  ازاین  او   -
اولین بار است که  به کوچه اش نگاه 

می کند.
ازخانه ی اول مردی عضالنی به هیکل 
ورق  شق  گشاد  ای  درجامه  نر   گاو 
وپرپشتی   کلفت  سبیل  شد.  خارج 
و  وپیس  پرازلک  وصورتش   داشت 
بود. مردم آهسته گفتند:»  آثارزخم 
خنفس، خنفس« جواد  دست شافعی 

را گرفت و بطرف خانه او برد.
-  درود خدا برپاسدار آل جبل. اینجا 
است.  نجار  شافعی  استاد  برادرما 
بعداز بیست سال غربت به کوچه اش 

بازگشته!
خنفس نگاه سردی به صورت شافعی  
انداخت. شافعی دست دراز کرد ، اما 
کرد  درنگ  مدتی  دادن  دست  از  او 
اخم  صورت  اینکه  بدون  باألخره   ،
داد  او دست  با  کند،  تغییر  آلودش  

وباسردی زیر لب گفت:
- خوش آمدی.

کرد.  ورانداز  اورا  بیزاری  با  رفاعه 
به  برود  گفت  او   گوش  دم  مادرش 
او سالم کند. رفاعه با بی میلی  جلو 
رفت و دستش را دراز کرد . شافعی 

گفت:
- پسرم رفاعه .

خنفس بااکراه  و تحقیر به رفاعه نگاه 
کرد. حاضران  به این نگاه  تحقیر آمیز  
به جوانی که  تا آن زمان  در کوچه 

بی سابقه بود  ، پی بردند. خنفس  با 
بی تفاوتی  به او دست داد  و به طرف  

پدرش روکرد وگفت:
- آیادرغربت روش  زندگی را درکوچه 

ی ما فراموش کردی؟
شافعی منظوراورا فهمید، اما عبانیتش 

را  پنهان کردوگفت:
- آقا، ما همیشه درخدمت  شمائیم.

خنفس با شک به صورت او دقیق شد 
وپرسید:

- چراازکوچه ات مهاجرت کردی؟
شافعی برای  یافتن پاسخی مناسب 

ساکت شد. پس خنفس گفت:
- فراراز زنفل؟

جوادشاعر بالفاصله گفت:
- این بخاطر هیچ خطایی نبوده.

خنفس بالحنی عصبانی گفت:
- من وقتی عصبانی هستم نمی توانی 

ازدستم فرار کنی.
عبده باامیدواری گفت:

- آقا شما مارا مردمی سربراه خواهید 
یافت.

شافعی وخانواده اش  ازبین دوستان  
پیروزی  ی  خانه  داالن   طرغ  به 
خالی  اقامتگاهی  که  افتادند  راه 
باراهنمایی عموجواد  به آنان  واگذار 
شود. دختری با  زیبایی چشمگیری  
از پنجره ی باالی  داالن نمایان شد 
موهایش  کردن  شانه  به   وشروع 
وقتی    کرد.  پنجره  ی  شیشه  جلوی 
گری  عشوه  با  رادید  واردان   تازه 

پرسید:
- کی مثل  تازه داماددرجشن عروسی 

قدم بر می دارد؟
خیلی ها خندیدند ومردی گفت:

تازه توست   یاسمینه، همسایه ی   -
اقامت  تو  اتاق   روبروی  دراتاق  که 

خواهد کرد.
زن خندید:

- خداوند مردان مارا زیاد کند!
دختر نگاهی گذرا به عبده کرد  وبا 
تحسین به رفاعه خیره شد. رفاعه از  
نگاه او یکه خورد بیشتراز نگاه  عیشه 
مادرش  پدرو  رفاعه  خنفس،  دختر  
یاسمینه   ی  خانه  برابر  اتاقی  رابه 
دنبال کرد. صدای یاسمینه را شنید 

که می خواند:
-  مادر ، چه پسر زیبایی!

ادامه دارد 
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که  که  است  واضح  صورت  دراین 
مصون  آنها   ازحمالت  کس  هیچ 
نتواند شد، زیرا علی األتصال  ازراه 
دماغ  وحلقوم  ومسامات ، بااغذیه  
مقدار   روزی  شبانه  تنفس  و  وآب  
بدن آدمی می  بی حسابی  داخل  
نافع  میکربهای  اینها   ولی  شود. 
هستند، واگر  درمیان آنها  میکرب 
شد   بدن  تاداخل   باشد  مضری  
می  بروز  دربدن  اعتدالی   بی  فوراً 
مضرهمیشه  میکربهای  تولید  کند. 
از کثرت کثافت  و ناتمیزی  وعدم  
گاهی   که  است  این   . است  تغسیل 
ملتی که مستعد نزول  بال هستند  
فراهم   را  آن  اسباب   خودشان 
کنند،  نمی  مسواک  آورند*  می 
نمی  را  بدنشان  گیرند،  نمی  ناخن 
کنند،  نمی  را دفع  کثافات  شویند، 
قبرهارا  عمیق نمی َکنند، وقنات را 
به دفن  ازنزدیکی قبور می کشند، 
وخاک ریزی و آهک بیزی  حیوانات  
میوه  ، خریدوفروش  میته ی حرام 
اعتنایی  بی  وغیره  پوسیده  جات 
 ، وکاهلی   ازتنبلی  کنند   می 
کارهای    ، است  جاهلی  عین  که 
مخصوص خودشان را  به خدا  می 
گذارندومنتظر می شوند  که مالیک 

 
حمامهای  ی  خزینه  آب  به  اگر   *
که  اسالم،  بالد   از سایر  وبعضی  ایران 
، نظر  تغسیل  وضع شده  و  پاکی  برای 
بین  باذره  را   آب  قطره  یک  و  کنند 
مافوق  که  دانند   می  نمایند  مالحظه  
همه  این  وسبب  چیست  ناتمیزی 
شهرهای  در  که   ، برانداز  خانه  امراض 
وطن ما درهرچندسال  احداث  چندین 
قبرستانهای جدید  می کنند، ازکجاباید 
جویاشد. واز عوام وخواص  کدام ایرانی 
اورا  وعفونت  برود  حمام  به  که  است 
نشنود وبوب کثیف حمام ازلباس وبدن 

او تامدتی  نیاید. »طالبوف«

آنهارا   ی  خانه  آمده  آسمان   از 
است   معلوم  زد.  خواهد  جاروب 
مضره   حیوانات  صورت   دراین 
طور  وآن  گردد،  تولید  کثرت  به 
ناخوشیهای وحشت افزارا ، ازقبیل 
می  دچار   ووباو»تیف«  طاعون 

شوند...
صحبت را تمام نمودم. احمد متفکر  
ومبهوت  ازنزدمن برخاست ورفت.  
طفلی   به  چرات  که  شدم  پشیمان 
را   مطالب  این  ادراک  ی  قوه  که 
ازاین مقوله صحبت می کنم  ندارد 
که  هرچه می  به طفلی  وانگهی    .
گویم  نقطه ای فوت وفراموش نمی 
وبه  خواهدشد  متفکر   حاال  کند 
خواهدزد؛  خودصدمه  تندرستی  
صحت  سم  اطفال   تفکر  که  زیرا  
 ، داده  تسلی  بازخودرا  آنهاست. 
گفتم اگر چنین است  چرا عقل اول 
مارا ازگاه مهد تاپای لحد  به تعلیم  
هرجا  مستعد   خاک    . امرفرموده 
پاشید،  باید   را  تخم  شود   پیدا 
نیست،  گذاری   فرو  طبیعت  درکار 

یقین می رویاند.
خودرا بااین خیاالت  آسوده نموده، 
می خواستم بروم به موزه آثارعتیقه  
که این روزها  شخصی از  حکمای 
موقت  وبطور   آورده  مصر   اهل 
چیده است. خواستم احمدرا  نیز با 
خودببرم، واهمه نمودم که ازدیدن  
تنهارفتم.  بترسد.  مومیایی   اموات 
دِر موزه بازبود. وجه مقرری راداده ، 
بلیت اذن دخول  را گرفتموکتابچه 
موجوده   اسبابهای   معرفی   که  ای 
واشیای  اموات   اجساد   وتاریخ 
مشروحًا   را  قدیم  وفلزی  سنگی  
درهمین  نازلی   قیمت  وبه  نوشته  
ونمره   خریدم  فروختند.  می  جا 
قدرت  کردم.  می  تماشا  نمره  به 
تمجید  اورا   بندگان  وهمت  خدا 
و  نجبا  جسد  چندین   نمودم.  می 
چهارهزارسال   که  قبطیان   فراعنه 
روغن  آنهارا   واجساد  مرده  قبل 
بلسان  مالیده)آنجور میت را مومیا 

می نامند( به قوطی

 چوبین  می گذاشتند. وبه کتانهای  
های  دردخمه  پیچیده   نظیف 
به  داشتند،  می  نگاه  مخصوص  
سرپا   دراینجا  اولی   حالت  همان  
این   ازامتداد  چنانکه   اند،  گذاشته 
آنها  واعضای   درصورت  ایام   همه 
الحق  نیست.  پیدا  تغییری   اصاًل  
حیرت  داعی  که   است  تماشایی  
رو  آدمی   به  غریبی  وحالت  است 

می دهد.
در جرگ سایراموات جسدمومیایی 
که  رادیدم   کبیر  »سزوستریس«۱ 
ازوالدت   قبل  سال   هزاروسیصد 
ی  ازفراعنه  السالم  علیه  عیسی 
وهندوستان   ایران  بود.  مصر  کبیر 
خودداشت.  تبعیت  بیرق   راتحت 
احمرو  دریای  وصل  بزرگ  قنال۲ 
سفید  به واسطه ی رودنیل، که سی 
هزارنفر  سی  األتصال   علی  سال  
ازاحداثات   کرد،  می  کار  فعله 
عصراوبود. واهرامهای  طیاد درعهد 
درمقابل   خودرا  شد.  ساخته  او 
احدی   او  که درزندگی  کسی دیدم 
اهالی  نداشت.  تکلم  جرأت  باوی 
رابه دوش می  او   مصر  گردونه ی 
کشیدند واز دور  خاک راه اورا  بوسه 
می زدند وخدای روی زمینش  می 
بودم  کسی  روی  پیش  پنداشتند. 
مردمان   سیاه  دریای  تا  هند  از  که 
اوداشتند؛  فرمان  به  تعبد   سر 
درمقابل  سنگی   پارچه  مثل  حاال  
به  تماشا شهر  وبرای  ایستاده  من  
عام  ودرمنظر  گردانند  می  شهرش 
نگه می دارند که هرکس بیاید  چند 
روزگار   ازتغییرات    ، بدهد  دیناری 
به  برگشتم   ازموزه  بگیرد...  عبرت 
ایستاده  در  دم  همه   اطفال  خانه. 
گفت  احمد  حیاط  رفتیم  بودند  
یکی  هرکدامی  ومحمود   من  آقا 
خواهم می  من   . داریم  قران 

۱- نام یونانی رامسس دوم است که از 
بر  مسیح  میالد  از  قبل   ۱۲۸۰ تا   ۱۳۰۰

مصر سلطنت داشته است.
۲- کانال

بخرم.  بزرگ  طبلی   خودم  برای 
به  فردا   که  گوید   می  محمود 
هرچه  برویم.  موزه  تماشای 

شمابگویید  آن را قبول می کنیم.
نکنی   خوف  ازاموات   اگر  گفتم 
تماشادارد...]وحاال[  موزه  البته 
است   درمیان  موزه  حرف   چون 
ذکری ازایام عتیق وآثاراو می کنم:

که  موزه  دراین  مخزن.  یعنی  موزه 
می خواهی بروی  ازعهد آدم صفی  
بنی  اول  ی  دوره  معیشت   اسباب 
اورا  دوره ی  سنگ می  که   ، آدم 
وسنگ  درو   و  برای کشت  گویند، 
بری وآدمکشی  وصید افکنی ، که 
اند،  نموده  درست  راازسنگ   همه 
وهمچنین اسباب  سنگتراشی  که 
هم از سنگ است و بواسطه ی  آن 
سنگهای نرم را کنده  کاسه وکوزه  
زنانه   وزینتهای  کردند   درست می 
دید.  خواهی  را  همه  ساختند  می 
اسباب  غیرازسنگ،   دوره   دراین 
برهنه  وزنان   مردان  نیست.  فلزی 
وخانه  عمارت  ازعلم   اند   بوده 
درمیان  نداشتند  خبر  سازی 
این  دراواخر  زیستند.  می  غارها  
ازپوست  امتیاز   جهت   به  دوره 
گویاداشته  پیشبندی   حیوانات  
جنس  ابنای  سایر  ازوجود   باشند. 
خودشان خبر نداشتند. بعدازمدتی 
، که طولش را خدا می داند، اسباب 
دوره برنز راخواهی دید  که اسباب 
سنگی  مبدل به اسباب فلزی  شده 
است... دراین دوره  لباس وعمارت  
وتبدیل غار  به مداین  وقراوقصبات 
سابقه   ورسوم  عادات   ودرجمیع   ،
است.  پیداشده  کلیه  تغییرات  
برنزی،  ناوک  ناوک  سنگی   عوض 
دردوره  که  زنانه،  زینت   عوض 
سیاه  سنگ   قطعه  یک  سنگ  ی 
شفاف  نیم من وزن  را ثقبه نموده  
وگوش  تابیده  نخ  گیاه  وازریشه  
راباسوزن   وزنان   دختران  ودماغ  
زینت   برای  کرده   سوراخ  سنگی 
زینتهای   آویختند  می  وامتیاز 
تراکیب  وبا  سبکتر  قدری  برنزی 

کتاب احـمد یا سفـینه ی طالبی

ارث: عبدارلحیم طالبوف                  ) قسمت چهارم(

این  ودراواسط   پیداشده.  مختلفه  
دوره  از طال وجواهر  واینطور زینت 
بعداز  همچنین  شود.  می  دیده  ها  
نزد  قدرش  که   ، هزارسال  چندین 
ی  دوره  که  سُیم  ی  دوره  خداست، 
آهن ودوره ی ترقی  است می رسد. 
دراین دوره می بینی  که همه اسباب 
برنزی یابرنجی مبدل به آهن وفوالد  
شده ، اثری ازدوره ی گذشته ، بجز 
ازبعضی اسبابهای مطبخی که نمونه 
از  پس  مانده،  باقی   ، است  برنجی 
مالحظه وتعمق درآثار عتیقه  دوره ی 
سنگ  ودوره ی  برنز خواهی دید که 
ادوار باهم چقدر  بینونت  داشته اند. 
اول معلوم میشود که سکنه  درنظر 
ومذهب  عقیده  دوره ی   سنگ  ی 
وچون  نداشته   ورسومی  وآداب 
بهایم  ازآمیزش با دختران وخواهران 
خودشان پروایی نمی کردند* ازتعلیم 
وبعبارت  بودند   خبر  بی  وکتابت  
دیگر  حیوانی بودند  درصورت بنی 
نوع بشر. دردوره ی برنز  می بینیم 
معبدها  ساخته شده ، مردم خدایی 
ازسنگ وفلز  برای خودشان تراشیده 
، عقیده ای داشته اند، وبیم وامیدی  
درحیات آنها طلوع  نموده  وبه قدر  
وسعت فهم  خودشان عالم دیگری 
اند.  زده  نقشه  هم  بعدازمرگ   برای 
رسم کتابت معمول گردیده . همچنین 

می بینیم  که رفته رفته  دردوره ی
 برنز  مردمان  صاحبدل پیداشده .

ظهورنموده،  آسمانی  ناصحان    
هندسی  باقانون   بزرگ  تعمیرات  
طالومروارید    ، گشته  احداث 
ومرجان را پیدا کرده اند. عریانی  به 
البسه ی  پنبه ومنسوجات  حریریه 
مبدل شده ، عوض بن غارها  ارضی 
مسکن  دنیارا   وباخضارت  منبته  
درصحراها  اند.  نموده  اختیار 
دراراضی   بیشتر   کشیده  قنات  
اند.  گسترده  زندگانی  بساط  حاره  
به  درختان   برگ  خوردن   عوض 
پرداخته  حبوبات  وزرع   کشت 
نموده رارام  وحشی   حیوانات  اند، 
اند. شده  منتفع  آنها  تخم  ازشیرو 
شتررا برای سهولت بارگیری  نشست 
وخررا   گاو  اند.  آموخته  وبرخاست 

* اکنون هم دربعضی ممالک هندوحتا 
معتادندوهنوز  وخواهر  دختر  تزویج  به 
ناستوده ی وحشیگری  جزء   رسم  این 
آیین  آن ملت بدبخت است. که باوجود  
این نورجهانتاب آفتاب تمدن بازدرظلمت 
کفروضالل وحشت خودشان باقی وگویا 

مدتها نیزخواهند بود.

فرمانبر  خودشان کرده اند. به جای 
ازدواج زنان  محرم باطایفه ی دیگر  
وصلت نموده اند، وازاین قرابت  یک 
طایفه درمقابل دیگری  یایک خانواده  
به کثرت اجزا ومعاون خود کوشیده ، 
باالطبع  اسباب همسری یاتفوق  به 
تااینکه  اند؛  آورده  رافراهم  دیگری 
ازاقوام  جمعیتی  ودهات   درضهرها 
مختلفه گردآمده ، حقوقی درهیئت 
و  است،  یافته  تولید  اجتماع  این  
ای  اداره   حقوق   آن  حفظ   برای 
تشکیل نموده اند، واسباب  آن اداره 
را  به انضباطی  که بتواند  ازعهده ی 
استقراردادن  خودبرآید   مأموریت  
رو   .ازاین  است.  گردیده  واجب 
سلسله ی سالطین  صفحات تاریخ 
عهد راتوشیح  نموده، وبه این ترتیب  
حکم  به  تمدن   جزییات   جمیع 
تسلسل  روبه خود نمایی نهاده است، 
وآن وقت  که هرکس  به خیال خود  
دیگری   معاونت   بی  خواست   می 
زندگی نماید  نقص وفساد  این خیال 
رادریافته، عقیده عمومی  دراحتیاج 
معاونت  افراد بشربه همدیگر  ثابت 
وراسخ شده  است. همین اعتراف ، 
اول  قدم طفل ترقی عالم است به پایه 
ی احساس وجوب تمدن وتکمیالت  

نفایس  اوالد آدم.
چندین  مساعی   از  بین  دراین 
هزارساله ی  بشری) البته چندین  ده 
هزارسال( ، که در تسهیالت  اسباب 
زندگانی  خودشان می نمودند  هنوز 
تمدن   عالم  افق  تقدیر  حکم   به 
مستعد  طلوع آفتاب معذفت نبود؛  
استعمال   واز  پیداشد  آهن   معدن 
این معدن ، چنانکه  گفتم، به تدریج  
کارهای عالم  تغییر یافت. می توان 
گفت که مخلوق دنیا به دوره ی تمدن  
در  بالخلقه  وآنچه  گذاشتند  قدم 
»دوره سنگ« و»برنزی« می جستند 

دراین دوره پیدانمودند.۱....
صحبت ۷
کدامین  را  اول  ی  خریطه  ایجاد 
حکیم نمود. هرمانهای خاک مصر  
چطور ساخته شده. بزغاله ی احمد 
گزانگبین  خورد.  نمی  قهوه  هرگز 

خونسار شیره ی آسمان است. 

۱- نویسنده سپس شرح مبسوطی درباره 
بیان  ی نحوه ی مومیایی کردن اجساد 

می کند که حذف شد.           )ویراستار(
مهمترین  که  است  تأسف  بسی  جای 
قسمتهای کتاب را ویراستارمحترم حذف 
کرد است.                                              آزادی

چایی را  درکجاو چطور می کارند؟

کسالت  صبح  خوابیدم...  بد  امشب 
مانع شد بیرون بروم... آمدن احمدرا 
دیروزی   معلومات  که  بودم  منتظر  
نقل  من  به  موزه  ازتماشای  خودرا  
سالم  واردشد؛  بین  دراین  نماید. 
یا  بزند   حرفی  اینکه  دادوبدون  
ملتفت چیزی بشود راست رفت پیش 
خریطه ای  که دردیوار زده ام ایستاد 
وبادقت تمام  بناکرد به نگاه نمودن... 
گفتم بیا بنشین که تو چیزی نمیدانی. 
کاغذ  بدان  خودرا   چشم  چراعبث 
بین  دراین  کنی...  می  دوخته ضایع 
صادق  آمد ومرا به اتاق ناهار  دعوت 
نمودبرای قهوه خوردن... تارسیدن ما 
زینب  وماهرخ  قهوه ی خودرا  خورده 
بامتانت   احمد  بودند...  نموده  تمام  
ماهرخ   به  رو  دارد  که  مخصوصی 
خواهی   می  جان  خواهر  نمودوگفت 
جور  چه  ی  میوه  قهوه   که  بدانی 
نبات است وقهوه ی کجا  قابل تعریف 
است؟ گفت  می خواهم . احمد گفت 
قهوه از محصوالت  ممالک گرمسیر 
است . درآفریقا وعربستان  به کثرت 
می کارند... ماهرخ گفت چایی راهم 
احمد  آورند.  می  ازعربستان   یقین 
متغییر شد . گفت  دوسال است هی 
تو  به  خود  قندی  های  کلیچه  روی 
خاک  ختارا نشان می دهم  توهنوز 
دهی...  نمی  رافرق  وعربستان   ختا 
گفتم  گرفتم؛  دقت  احمد  به  من 
چرا خواهرت  را به جهل توبیخ می 
ی  وصله  تعلیم  از  تونیزقبل  کنی؟ 
خودداشتی  قبای  رادردامن   جهل  
وحاالهم داری. وانگهی  علم واطالع  
وقتی مفید است  که متحد با  حلم 
ازجاهل  حلم   بی  عالِم  وگرنه  باشد 
بی علم   تفاوت ندارد. احمد، چون 
بالطبع منصف است ، این ایرادصحیح  
ازخواهرش   ، نموده  مراقبول 
عذرخواست وگفت  بعدازاین هرچه 
بپرسی  همه را  بی تغییر  جواب می 

دهم...
به احمد گفتم... این  که به خواهرت 
بپرسی  هرچه  بعدازاین  که  گفتی  
همه را جواب می دهم  ازعهده ی این 
ادعای تو هیچ عالم دردنیا برنیاید که 
نهرچه ازاو بپرسند همه راجواب بدهد 
، اگرماهرخ  ازتو» شاقاالد«)شکالت( 
را بپرسد جواب  می دهی؟ گفت البته  
نوع  میوه  یک  . شاقاالد   توانم  می 
دربیشه  ]که[   خودروست  درخت  
به  باشد.  می  آمریک   ممالک  های 

روید...  می  لوبیا  خوشه   ی  اندازه 
گفتم بسیار خوب  گزانگبین  رامی 
دانی  چطوروازکجا  می آورند؛ احمد  
گفت من  اوراازهمه حلواها)شیرینی 
وزینب   ماهرخ  دانم.  می  بهتر  ها(  
ازاین فضیلت احمد  متعجب گشته ، 
چشم لطیف خودشان را به روی  من 
ازوی  تامن  بودند   ومنتظر  دوخته  
سؤالی  نمایم که نتواند  جواب  بدهد. 
ودرماندگی او  موجب خوشحالی آنها  
بشود.) این  فقره نه اینکه درطبایع  
بلکه   مشهوداست  چهارساله  اطفال 
بیشتر  نیز   ما  ساله  شصت  اطفال 
الجهاله  فوق  مصیبت   این  گرفتار  
ازندانستن دیگری   هستند. همیشه 
دیگران   نادانی  هستند.  خوشحال 
تراشند،  می  خود   راعذرجهالت  
تعقل  بی  اند   نشنیده  که  مطلبی 
عوض  را  گوینده  شوند.  می  منکر  
احمد  کنند.(  می  تشنیع  تحسین  
گفت  گزانگبین  شیره ی بوته  اراضی 
ضیق النبات است. درکردستان ایران  

زیاد حاصل می شود...
این   ، بدانی  راباید  این  البته   گفتم 
حلوای  شیره ی آسمانی  است که 
عموماً  به اهالی ایران مرحمت  شده 
وخصوصاً  به جناب تو  که عبدالحلوا  
هستی . اگر  درخت موز ودرخت نان  
چگونه  که  نمودی  تعریف  من  به  را 
ودرکجا  بعمل آید  آن وقت من هم  
درجه ی  اطالع ترا  ورقه ی امتحان  
موز  گفت  احمد  دهم.  می  وتصدیق 
ونان  را می توانم  به شما تعریف کنم 
ولی شما  به مسئله تسلسل می دهید. 
من نمی توانم  یکدفعه  همه را جواب 
بدهم... دیدم نصیحت من  مؤثر نشده 
باز  است   زاده  ایرانی  چون  احمد  
بالطبع خود  راعالم کل  علوم میداند. 
ح.تستم اورا متنبه  نمایم . پرسیدم 
»زن شن« ختایی  می دانی چه چیز 
غرابت  مسئله   چون  احمد  است؟ 
خفه  دهد  جواب  نتوانست  داشت 
درموقعی   ، مروت  شرط  چون  شد. 
که طرف  مقابل منفعل شد ، مقتضی  
بود  که سبب تخفیف   تغییر سخن 
انفعال او گردد  لعذا گفتم  ندانستن 
تو دراینجا نقص نیست، زیراکه  این 
ای.  شنیده  ونه  خوانده  نه  را   یکی 
نباتی است  مدور  بیخ  »ژن  شن«  
کتابت...  قلم  شبیه   مستطیل  و 
.تراوصیت  من  نورچشم  گفتم  بعد 
پدرانه می کنم که درگفتگوی خود 
همیشه سرحد بگذار.علم بی سرحد 

مخصوص خداونداست.     ادامه دارد
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 قاآنی

نوروز شاـعر
عیدشد ساقی بیا درگردش آورجام را   

    پشت پازن دورچرخ و گردش ایام را
سین ساغر بس بود ای یارمارا روزعید

گونباشد هفت سین، رندان ُدرد آشام را
خلق را برلب حدیث جامه ی نو هست ومن

ازشراب کهنه می خواهم لبالب جام را
هرکسی شّکر نهد برخوان وبرخواند دعا

من زلعل شّکرینت طالبم دشنام را
هرکسی را هست سیم ودانه ی گندم به دست

مایلم من دانه ی خال توسیم اندام را
سیر برخوان است مردم راومن ازعمرسیر

بی دالرامی که برده است ازدلم آرام را
نقل روزنوروزاست ومن پسته وبادام 

بالب وچشمت نخواهم پسته وبادام را
عود اندر عید می سوزد و   من ناالن چو عود

بی بتی کزخال هندو، ره زند اسالم را
یکدگر راخلق   می بوسند ومن زین غم هالک

کز چه بوسد  دیگری آن شوخ شیرین کام را؟
سرکه بردستار خوان خلق وهمچون سرکه دوست

می کند باما تُُرش رنگین رخ گلفام را

حافظ شیرازی

بادبـهار
آمد میفروش  پیر   تهنیت  به  صبا 

که موسم طرب وعیش ونازونوش آمد
هوا مسیح نفس گشت  وخاک نافه گشای

درخت سبزشد  ومرغ درخروش آمد
تنور الله چنان برفروخت   باد بهار

که غنچه غرق عرق گشت وگل به جوش آمد
به گوش هوش نیوش ازمن وبه عشرت کوش

که این سخن سحر  ازهاتفم        به گوش آمد
زفکر  تفرقه بازآی تا شوی   مجموع

به حکم آن که  چو شد  اهرمن   سروش آمد
ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد
چه جای صحبت   نامحرم است مجلس اُنس

سرپیاله بپوشان که خرقه پوش آمد
ز خانقاه   به میخانه   می رود   حافظ

مگر ز مستی  زهد ریا  به هوش آمد

فضل اهلل روحانی

ردختان عاشق

درخت ها عاشقند
***

قد ، می افرازند                   بانسیم شورانگیز بهاران
بَر می دهند

                            درگرمای نفس های ُگْشن  تابستان
برهنه، می پایند

                پیش تازیانه های باِد خزان
نمی خمند                               زیر انبوه برف زمستان

***
درخت ها... آری،                            عاشقند ، درختان...

ناصر نظریان

هفت سین
بودنوروزتان  مسروروپیروز        همه  ایامتان   مانند  نوروز
نشین اندرکنار خوان هفت سین        مثال سالهای  شاد  دیرین

به گردهم  همه باقوم وخویشان                           بخندیدوببندید عهدوپیمان
بود بزم آفرین اجزای سفره           چوجمع کوکب وناهیدوزهره

شده تزیین برای  عید نوروز         چو هفت سین نیا بررسم دیروز
سماق وسنجدو سیب است وسرکه        کنارش سبزه است وسیروسکه

نمایان                       درون تُنگ آبی تَنگ، برخوان ماهی  کنارسنبلش 
حضور آینه در خوان هفت سین         نشان ازصافی و پاکی ی آیین

فراوان            شراب واطعمه      درجمع یاران باشد  طعام واشربه 

کاری از زنده یاد استاد زمان زمانی

سیاوش کسرایی

بهار می شود

چو چشم باز میکنی یکی دوروز دیگرازپگاه  
زمینه  پرنگار می شود زمانه زیرورو   

هرآنچه مانده بود زیر خاک به دشت سبزه می زند  
جوان وشسته رُفته آشکار می شود هرآنچه خفته بود زیر برف  

بلور برف آب می شود به تاج کوه زگرمی نگاه آفتاب 
تمام دره ها                 پراز سرود چشمه سار می شود

نسیم هرزه پو ،زروی الله های کوه   
   کنار النه های کبک   فرازخانه های هفت رنگ

غریق موج کشتزار می شود نفس زنان وخسته می رسد  

زهر کناره می رسد درآسمان ، گروه گله های ابر 
بروی جلگه ها غبار می شود بهرکرانه می دود   

چه حرفهای ناتمام دراین بهار...آه چه یادها  
چوشاخ پرشکوه باردار می شود دل پرآرزو   

لبی بخنده بازکن نگارمن،   امید نوبهارمن  
خزان باغ ما،  بهار می شود  ببین چگونه ازگلی  

 

خیام

نوروز
برچهره گل نسیم نوروز خوش است

درصحن چمن روی دل افروز خوش است  
ازدی که گذشت هرچه گویی خوش نیست

خوش باش وزدی مگو که امروز خوش است  

سیمین بهبهانی

بهار شاد شورافکن
آمد زیر  به  زقله  شادوشورافکن  بهار 

هنوز عشق جان دارد، مگو مگو که دیرآمد
دوزلف عطر بیزش گل، نگین سینه ریزش گل

سریر خفت وخیزش گل، ببین چه دلپذیرآمد
بودم وخسته رمیده  پیوسته،  زکار عشق 

آمد تودرضمیر  رخ  وندانسته،  ناگه  که 
تویی تمشک پرخارم، که میوه دادوآزارم

چه شکر وشکوه بگذارم، کزین دو  ناگزیر آمد
زعشق می کنم  پروا، که بی توان وبی یارا

آمد دستگیر  بهار  اما،  است  فتاده  زپا 
هنوز عشق جان دارد، بهاراگر توان دارد

به معجزش جوان دارد، به سال اگرچه پیر آمد

حسین توکل)واله(

بهاران خجسته باد
ازبندغم آزادکن عیدنوروزاست دل 
شادکن گل  ازدیدن  را  خاطرآزرده 
درفضای باغ وگلشن درمیان سبزه زار
یادکن ایران  وسرسبز  ازبهارخرم 
چیره دستی های باران بهاری راببین
خانه ی دل را بشوی ازکینه وآبادکن
اندراین فصل نشاط آورچرا ظلم وستیز؟
جای بیدادوستم، نیکی وعدل ودادکن
رو به سوی گلشن وهمبانگ  شوبابلبالن
چهره بگشا همچو گل لبخندزن فریادکن
نابجای دشمنی گردد نصیبت دوستی
نوبهارزندگی دراین  »واله«  باپیام 

کن بنیاد  وفا  بیاموزو  وبلبل  ازگل 
هرچه جز شادی به صحراافکن و برباد کن
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چنین  بود  نوشته  او  ایکه  نامه   
بود:خانم نازنین، پاسخ مرا درهفته 
ندادید،فکرمیکنم  گذشته  ی 
به  تان  ومعتقدات  محیط  شرایط 
نداده  را  من  دیداربا  ی  اجازه  شما 
است ،به هررومختارید،ولی دانسته 
بیقرار شما  ام عاشق  تازنده  باشید 
،بیژن،این  شما  بود،فدای  خواهم 
نگهداری  اینک  هم  تا  را  ها  نامه 

کرده ام.  
        منیره دراینجا ازادامه ی گفتار 
من  چشمان  به  ولحظاتی  بازماند 
گرفته  باصدایی  وسپس  شد  خیره 
نامه  وهمچنین   : گفت  ترولرزان 
های شورانگیزوعاشقانه ی آقاجالل 
الدین رانیز هنوز در صندوق کوچک 
ام،آنگاه  نگاهداشته  ام  آهنی 
اتاق  دیواری  ساعت  به  را  نگاهش 
کارم انداخت وافزود،آوه خدای من 
وزمان  است  بعدازظهر  دِو  ساعت 
وّراجی  خاطر  به  ناهارتان  خوردن 
هایم گذشته است وشما روی همان 
نزدید،من  حرفی  تان  ذاتی  نجابت 
باز  دیگر  وساعتی  روم  می  بیرون 
میگردم تا شما بتوانید به ناهارتان 

برسید.
        گفتم: نگران من نباش،ضمنًا 
آورده  ازمنزل  کافی  غذای 
کنندوباهم  گرمش  ام،میگویم 

خواهیم خورد.
        گفت: بسیار ممنونم،کمترین 
ندارم،میروم  غذا  خوردن  به  میلی 
اینکه  از  وپس  زنم  می  قدم  بیرون 
این  از  بیش  اگر  کردید،  میل  ناهار 
خواهم  مراجعت  نباشم  مزاحم 
انگیزم  غم  داستان  ی  بقیه  کرد،تا 
که  همانگونه  وسپس  رابازگوکنم 
ام،درخواستم  گفته  ازاین  پیش 
راباشما درمیان بگذارم که نه مالی 
است ونه انجام آن مشکل وناشدنی 
شما  از  همیشه  برای  وآنگاه  است 
کرد،درضمن  خواهم  خداحافظی 

این  سرگذشتم  بیان  از  ،غرضم 
من  برسر  راکه  آنچه  شما  که  است 
وتصمیم  ورفتار  خودم  ناپختگی  از 
برای  است  آمده  پدرم  نادرست 
دوست  راکه  وهرکه  تان  عزیزان 
باشید  می  اش  آینده  داریدونگران 
عبرتی  درس  بازگوکنید،شاید 

باشد.
        گفتم: باورکن باشنیدن داستان 
غذا  خوردن  هوس  از  انگیزت  غم 
افتاده ام ومیلی به خوردن ندارم به 
سخنانت ادامه بده تا به درخواستت 
رویدادهای  یادآوری  برسیم،اگرچه 
تلخ آن ایام  بویژه اینکه تورا با این 
دهنده  آزار  بینم  می  وروزگار  حال 
ازتو  امروزخبری  از  پیش  ،تا  است 
ساکن  که  بودم  ،شنیده  نداشتم 
میکردم   فکر  و  بودی  شده  تهران 
حال  وروز خوبی داری،اگرچه ازتو 
ودلگیر  رنجیده  سختی  به  وپدرت 
رنجیدگی  ی  باهمه  بودم،اما  شده 
از پدرت، درمراسم خاکسپاری اش 
آمرزش  وازبرایش  کردم  شرکت 
مراسم  درآن  تورا  ولی  طلبیدم 
متوُجِه  ومن  بودی  وشاید  ندیدم 
حال  این  همه  با  نشدم  حضورت 
از  ابداً  را  سرنوشتی  چنین  آرزوی 

برای تونداشتم ..
        گفت:به اندازه ی یکدنیا از شما 
شرمنده ام،کم آزارت داده بودم که 
امروزهم با حضور اجل ُمعّلقی  روز 
واعصاب شمارا  کردم  شمارا خراب 
درهم ریختم وشمارا از خوردن غذا 
بازداشته ام،شمارا خدا غذای تان را 

بخورید.
               گفتم : اصرارنکن ونگران 
نخوردن من نباش،حال که صحبت 
پس  که  میگویم  کشید  اینجا  به 
لب  یکهفته  دیدارما،تا  ازآخرین 
بود  آب  فقط  وغذایم  نزدم  غذا  به 
غذاآنهم  نخوردن  بنابراین   وبس، 
برای یک وعده کمترین اثری درمن 

ندارد،داستانت را بگو.
وحمل  جسارت  اگر   : گفت          
لیوان  یک  لطفا!  نشود  پُررویی 
دیگرآب به من بدهید تا روی جگر 
که  بالیی  آنهمه  از  ام  گرفته  آتش 

برسر شماآورده ام، بریزم. 
        خواسته اش راانجام دادم واو 
پس ازنوشیدن آب گفت: نمی دانم 

در کجای داستان بودم؟
        گفتم: پرسیده بودم درمراسم 
داشتی  حضور  پدرت  خاکسپاری 
با  هایت  نگاری  نامه  از  یانه،ضمنًا 

بیژن میگفتی.
        گفت: آهان،اشاره به خاکسپاری 
پدرم کرده بودید،من زمانی ازمرگ 
پدرم آگاه شدم که آن مراسم پایان 
بازندگی  درتهران  ومن  بود  یافته 
شما  از  بودم،  درجدال  بارم  نکبت 
وچهّلم  هفتم  درمراسم  پنهان  چه 
که  مادرم  مرگ  وحتی  وسالش 
روی  پدرم  ازمرگ  بعد  ماه  شش 
نتوانستم  علت  همین  دادنیزبه 
زمانیکه  از  باشم،اما  حضورداشته 
به جهاتی برگشتم وساکن زادگاهم 
هردوی  برسرمزار  شدم،چندبار 
برسرمزار  وساعتها  ام  رفته  آنان 
آنان  نشسته ام، ُعقده هایم رابازگو 

کرده ام.
آقا  های  پراکنی  نامه  واما           
هفته  نامه ی من،  بیژن،اوبادریافت 
پیشین  ترتیب  همان  به  باز  بعد  ی 
خودم  داد،با  بدستم  ای  نامه 
سمجی،دست  آدم  عجب  گفتم 
از  که  نکنم  پنهان  بردارنیست!اما 
بود،درنامه  آمده  خوشم  سماجتش 
گرم  سالم  بود:»  نوشته  اش 
وُمخلصانه ام به آن بانوی خوب،الزم 
شما  اطالع  به  نامه  دراین  دیدم 
برسانم که من همسرندارم وتاکنون 
معروف  قول  وبه  ام  نگرفته  همسر 
قمارم  عاشق  پسرم،چون  هنوز 
همسران  کار  بااین  خانمها  واغلب 

توانند  ونمی  نیستند  موافق  شان 
دادن  وازدست  منزل  به  دیرآمدن 
تحمل  را  شان  شوهران  ومال  پول 
با  حق  من  نظر  از  البته  که  کنند، 
خانم هاست،روی این اصل تاکنون 
که  ام،هرگاه  نکرده  اختیار  همسر 
دست از قماربکشم، ازدواج خواهم 
نه  زمانی  منظور  این  کرد،وبرای 
سالگی  چهل  دوریعنی  چندان 
خواهشم  ام،اگر  کرده  راانتخاب 
هم  یکبار  برای  تاباهم  پذیرید  رابه 
باشیم  داشته  باشد،دیداری  شده 
بیشتر  توضیح  رابطه  همین  در 
خواهم  عرض  شما  به  وروشنتری 

کرد،دوستدار شما، بیژن.
من  به  خطاب  آنگاه  منیره          
افزود:آقا جالل الدین اگر می بینی 
راتمام  بیژن  های  نامه  مطالب  که 
تان  ازبرای  درستی  وبه  وکمال 
که  خاطراست  این  به  میکنم  بازگو 
وبارها  بارها  سالها  این  طّی  آنهارا 
ام  خوانده  وحسرت  شوق  ازسر 
این  مطالب  شدم،آِخر  بَر  از  تا 
رازنده  ام  ُمرده  عشق  ها  نامه 
قرار  ایامی  میکردومرادرفضای 
ودلدادگی  عشق  باتواز  که  میداد 
سرشار بودم وبااغواشدنم قدرآن را                                                                            
خواستم  می  بار  این  ندانستم، 
بگیرم  محکم  را  آن  دودستم  با 
زندگی  یک  به  تا  نکنم  ورهایش 
برسم،ازاین  ودلخواه  شرافتمندانه 
اخیرش  ی  نامه  بادریافت  رو 
ی  روزنه  گویا  که  کردم  احساس 
امیدی دارد به سویم گشوده میشود 
هنوزازدواج  بود  نوشته  که  ویژه  به 
بااو  باید  نکرده است،باخودمیگفتم 
قصد  تااگر  باشم  داشته  دیداری 
درخواستش  رادارد،به  پیوندبامن 
پاسخ مثبت بدهم واز جهانگیر جدا 
یا  بیمارستانی  به  مراجعه  وبا  شوم 
این  رااز  خودم  متخصص  پزشک 
ازاین  بدهم،  نجات  لعنتی  اعتیاد 

انزنین
               قسمت بیست ودوم

  از: ک - هومان
بعدی،دستم  قمار  ی  جلسه  در  رو 
اش  شانه  روی  لحظه  یک  برای  را 
نهادم ،تبّسمی کرد وچندلحظه بعد 
کاغذی  تیکه     ، بازی  درگرماگرم  
درمیان  که  هایش   ورق  روی  را 
دودستش بود گرفت،که نوشته بود: 
شما  که  مکان  ودرهر  درهرزمان 
بنویسید  کاغذی  کنید،روی  تعیین 

وبه من بدهید،سپاسگزارم.
نوشتم  کاغذی  تیکه  روی          
باغ  در  فردا  بامداد  یازده  ساعت 
خداحافظی  هنگام  وبه  شهرداری 
این  انتخاب  دادم، علت  به دستش 
به  باغ  این  نزدیکی  خاطر  به  محل 
دراندک  پیاده  پای  مابودوبا  منزل 
آن  رابه  خودم  توانستم  می  زمان 

محل برسانم.
به  مقّرر  درزمان  بعد  روز          
روی  نشسته  واورا  رفتم  میعادگاه 
نیمکتی درانتظاردیدم، پس از سالم 
تأخیر  درآمدن  گفتم من   ، وتعارف 
که  رسد  می  نظر  به  چنین  نکردم 
آمده  قرارگاه  ازموعدبه  زودتر  شما 
شوق  به  وگفت:آری  خندید  اید، 
حاضر  قرار  دیدارشمازودترسر 
شما  به  وراست  ُرک  شدم،بگذارید 
بگویم که عاشقتان شده ام،میدانم 
نمی  همسرداریدولی  ظاهراً  که 
به  اگرچه  گفت  همسر  او  به  شود 
که  او  اما  وشوهرید  زن  طوررسمی 
مرد کار نیست تادیدار صادقانه وبی 
شایبه ی مارا خیانت دانست،خیانت 

به چی؟
چه  این  پرسیدم  تعجب  با          
زنید،مرا  می  که  است  حرفی 
این  که  اید  کشانده  اینجا  به 
شما  به  کسی  حرفهارابزنید،چه 

گفته که جهانگیر مرد کار نیست!؟
به قید  ارجمند  بانوی          گفت: 
سوگندیادمیکنم  انسانی  شرف 
جهانگیر  همسر  شما  تازمانیکه 
ونظر  توّقع  بودکمترین  خواهید 
نخواهم  ازشما  واخالق  خالف شرع 
ی  درباره  که  ازآنچه  داشت،گویا 
شوهرتان گفته ام برداشت درستی 
خواهم  می  است،پوزش  نشده 
گفت  وخواهم  ام  گفته  که  ازآنچه 
باشم  روراست  شما  با  بگذارید   ،
بزنم،آنچه  را  حرفهایم  راست  ورو 
دلسوزی  ازراه  فقط  میگویم  که 
برای  بدهید  اجازه  وبس،لذا  است 
مردکار  که  کنم  اضافه  شما  آگاهی 
که  نیست  رازی  جهانگیر  نبودن 
باشد،همه  ُمهرمانده  به  تاکنون سر 

ی دوستان او میدانند که او گرفتار 
جزوسیله  وشما  است  بیماری  چه 
می  نیستید،گمان  او  دست  به  ای 
خاطر  به  را  پول  آنهمه  من  کنید 
ام  باخته  او  به  درقمار  ناشیگری 
رامی  شمادستم  که  دانستم  ونمی 
خوانید وبه اطالع او می رسانید،اگر 
گل  خاطر  به  کردم  نمی  اعتراضی 
کنم  می  شمابود،اعتراف  جمال 
مزاجی  وضع  به  توجه  با  ابتدا  که 
وباآب  جوان  زن  واینکه  جهانگیر 
کرده  واهی  هستید،تصّور  ورنگی 
شرافتمندانه  برخورد  با  بودم،اما 
نسنجیده  دربرابرحرکت  شما  ی 
شدم،من  اشتباهم  متوجِه  ام 
همسری  درجستجوی  همواره 
زنی  کنم  حاصل  یقین  که  بودم 
زدن  است،لگام  شرافتمندوعفیف 
بیشتر  مرا  تان  نفسانی  برامیال 
ازاین  فریفته شما کرد وتعجب من 
جهت است که چرا تاکنون ازاو جدا 
این  واخالق  قانون  اید،که  نشده 

جدایی را تجویز می کنند!؟ 
خانواده  یک  از  من  گفتم:          
اعتبارهستم  آبروداروصاحب  ی 
بالباس  زن  باوریم  براین  که 
می  شوهر  ی  خانه  به  سفید 
گورستان  سفیدبه  وباکفن  رود 
من  که  بگویم  برندش،باید  می 
منظورتان  متوجِه  درستی  به 
همسری  نشدم،گفتیددرجستجوی 
هستید،آیا  وشرافتمند  عفیف 
ازبرای  که  است  این  منظورتان 
زنی  چنین  خواستگاری   به  شما 
چنین  این  بروم،اگر  دختری  یا 
به  باید  شرمندگی  درنهایت  باشد 
دراین  من  که  برسانم  تان  آگاهی 
اقامت  سال  شهرباوجودچندین 
وآمد  رفت  وباکسی  هنوزغریبم 
خانه  دراین  وازبامدادتاشام  ندارم 
برای خریداز   گاه  برم وگه  بسر می 

خانه بیرون میروم. 
اگرچه  اعتراف کنم که  باید          
پی به منظورش برده بودم،اما باابراز 
به  تااو  خواستم  می  مطلبی  چنین 
حاشیه  مطالب  به  پرداختن  جای 
من  از  وصریح  روشن  ی  ای،بگونه 
صبرانه  بی  که  کند  خواستگاری 

درانتظار شنیدن آن بودم.
        بیژن دربرابرگفته ام لحظاتی 
خندیدوسپس گفت:آنچه که درباره 
با  درپیوند  وپاکدامن  عفیف  زن 
گفته  وکفن  عروسی  سفید  لباس 
درصحبت  نیزاغلب  مادرم  اید 

میگوید  را  همین  باخواهرم  هایش 
ی  خانه  به  سفید  بالباس  زن   که 
به  سفید  کفن  وبا  میرود  بخت 
گورستان،امااین ضرب المثل شامل 
زنانی مثل شما نمی شود که بیماری 
قانونی  عوامل  از  یکی  شوهرتان 
،همسری  است  جدایی  واخالقی 
که نه بودارد ونه خاصّیت که پس از 
سالها، همسرش هنوز باکره است!از 
این حرفها بگذریم،خالصه ی مطلبم 
این است که آن خانم  شایسته که 
من سالهاست درجستجویش بودم،  
،آیاهمسری  نیست  بجز شما  کسی 
قول  شما  به  پذیرید؟  می  را  بامن 
وباوفایی  همسرخوب  که  میدهم 

ازبرایتان باشم به من اعتمادکنید.
        ازگفته بیژن اگرچه خوشحال 
ی  درباره  که  آنچه  اما  بودم  شده 
باکره گی من گفت،خجالت کشیدم 
وسکوت  انداختم  بزیر  را  وسرم 
کردم،زمانیکه بیژن مرا به آن حال 
بابت  ازچه  من  که  شد  دید،متوجه 
به  تا  گفت:اگر  ام  کرده  سکوت 
جهانگیر  از  جدایی  صدد  در  امروز 
بود  شما  نجابت  اید،از  برنیامده 
شما  منش  مجذوب  بیشتر  ومن 
عزیزباورکنیدبااین  شدم،بانوی 
حرفهاکمترین قصدی برای ناراحت 
شمانداشته  تخفیف  ویا  کردن 
پیشنهاد  شما  به  وندارم،وگرنه 
ازدواج نمی کردم،آنچه را که گفته 
دلسوزی  ازراه  صرفًا  ومیگویم 
است،به خاطر این است که به شما 
ی  ام،ازدرجه  پیداکرده  دلبستگی 
میکنم  تعجب  شما  ونجابت  تحمل 
خانواده  از  شما  که  دارم  وقبول 
هستید،که  وآبروداری  محترم  ی 
چنین  این  تحمل  بودید  نمی  اگر 
چندروزهم  برای  حتی  را  همسری 
همسرتان  اگر  خدا  کردید،به  نمی 
جهانگیر  یا  جهانگیربود  از  غیر 
اومرد  به  بشود  که  بود  مردی 
شماهرگز  دیدن  سدبار  گفت،با 
برسرراه تان قرار نمی گرفتم،هدفم 
ازاین  شمارا  هم  که  است  این 
خودم  وهم  بدهم  نجات  زار  لجن 
ودوست  خوب  همسر  یک  صاحب 
که  ندارم  بشوم،تردیدی  داشتنی 
اگر شما به پیشنهادم پاسخ مثبت 
بدهید،همسر ایده آلم را پیدا کرده 
شبهه  هرگونه  رفع  جهت  ام،ضمنًا 
،به  ام  قلبی  نّیت  درباره ی  وتردید 
آگاهی تان میرسانم که دراین شهر 
بسیاری حتی جهانگیر مرا به خوبی 

ثروتمندی  مرد  شناسند،من  می 
ها  خانواده  از  بسیاری  که  هستم 
دختران  با  من  همسری  خواهان 
ام  درباره  باشند،بروید  می  شان 
ی  درباره  وجوکنیدوآنگاه  پرس 

پیشنهادم تصمیم بگیرید.
        ازاینکه مسأله ی همخوابگی 
بود  شده  زبانها  وجهانگیرورد  من 
به سختی گریستم،چراکه احساس 
دیگران  نزد  غرورم  کردم  می 
نمی  است،دلم  شده  شکسته 
بیماری  ی  مسأله  هیچگاه  خواست 
جهانگیر برمال شود،اگرچنین امری 
ازبرایم خالی از اهمّیت می بودهمان 
روزهای نخستین ازاو جدا میشدم.

باآن  مرا  زمانیکه  بیژن           
دستمالی  دید،ازجیبش  حال 
من  کشیدوبدست  بیرون 
گریه  میکنم  دادوگفت:خواهش 
عمومی  مکان  نکنید،دراین 
ندارد،باردیگر  خوشی  صورت 
پوزش  ازشما  حرفهایم  خاطر  به 
شما  با  خواهم،بگذارید  می 
ی  درباره  من  اگر  باشم  روراست 
گفتم،دلیلی  نمی  جهانگیرچیزی 
جهانگیر  بیماری  که  نیست  براین 
نزددوستانش درپرده ی کتمان است 
آگاهی  قضّیه  این  از  ازآنان  وکسی 
ندارد،چه بهتر که شماهم ازآنچه که 
شوید،وبرای  آگاه  هااست  دردهان 
قاطع  تصمیم  بهتر  زندگی  یک 
یک  داشتن  بگیرید،شمااستحقاق 
را  وشرافتمندانه  خوب  زندگی 
زندگی  دارید،شمابایددرزیر سقفی 
شما  دوستدار  همسرتان  که  کنید 
ای  وسیله  شمارا  اینکه  نه  باشد 
نامشروع خودقراردهد  منافع  برای 
،شما باید همسری داشته باشید که 
باشد،شما  شما  آبروی  حفظ  دربند 
ویا  فرزند  صاحب  دارید  حق 
به  ودرکنارآنان  شوید  فرزندانی 
واززندگی  کنید  زندگی  شادی 
شما  به  تواند  می  ببرید،دنیا  لّذت 
شما  آنکه  شرط  بزند،به  لبخند 
ولبخند  نکنید  اخم  نیزدربرابردنیا 
زندگی  یک  باهم  بزنید،بیایید 

دلخواه بسازیم.
کردم  پاک  را  اشکهایم          
گویید  می  ایکه  بگونه  وپرسیدم 
آیا نظرتان این است که از جهانگیر 

جدا شوم وهمسر شما بشوم؟ 
        گفت:آری نظر من همین است 

که میگویید،یکی از آرزوهایم این 
لطفاً ورق بزنید
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   گفت: خوشحالم که می بینم خنده 
برلبانت نشسته است.

        اشکهایم را با دستمالی که قباًل 
وگفتم:  کردم،  بود،پاک  داده  من  به 
بچه  دوجین  یک  به  اشاره  ازاینکه 
گرفت،اگرچه  ام  خنده  اید  کرده 
بوده  ازآرزوهایم  فرزند یکی  داشتن 

وهست،اما نه یک دوجین!
        گفت:البته نه یک دوجین که 
یک شوخی بود، ولی اگرشما راضی 
اکتفا خواهیم  بادویا سه بچه  باشید 
کرد،زمانیکه باهم یک زندگی مشترک 
راآغاز کنیم سخنان خنده آورزیاداز 
تان  شنید،تاروزوشب  خواهید  من 
باخنده ونشاط بگذرد،که برای جنین 

درَرِحم هم بسیار مفید خواهدبود.
        برای بار دیگرکه ازبابت جنین 
درَرِحم خنده ام گرفته بود واحساس 
بسیار خوبی به من دست داده بود، 
نیازی به تفکر  گفتم: به این ترتیب 
نمی  شمارا  به  پاسخ  ادای  جهت 
موافقم،سالها  بینم،باپیشنهادشما 
ماه  ،شش  صبرکردم  تلخکامی  با 
ومن  کرد  امیدصبرخواهم  به  را 
همین  از  که  میدهم  قول  شما  به 
جوانمردی  امروزدربرابراینهمه 
را  لعنتی  افیون  شما،این  ومحبت 
،با همه ی  ارمغان جهانگیراست  که 
خواهدداشت  پی  در  که  دردهایی 
ترک خواهم کرد ونیازی به درمانگاه 

وبیمارستان نمی بینم. 
بانوی  برشما  آفرین  گفت:          
دراین  اگر  حال  این  همه  با  شجاع 
متخصص  پزشک  به  نیاز  مدت 
درخدمت  داشتید  ویابیمارستان 

حاضرم.
ادامه دارد.

بقیه: نازنین

خود  شمارادرکنار  روزی  که  است 
باخود  پیش  سال  چند  بینم،از  به 
چهل  در  که  ام  بسته  عهدوپیمان 
وبه  بکشم  قمار  از  دست  سالگی 
ام که خانه سازی وخرید  کاراصلی 
زمین است  ویژه  به  امالک  وفروش 
بانوی  با  سن  ودرهمین  پردازم  به 
دلخواهم ازدواج کنم،دراین لحظه که 
باشما هستم شش ماه به سررسید 
چهل سالگی ام مانده است،بنابراین 
اجازه بدهید دوستی پاک ونجیبانه 
ی ما ادامه داشته باشدتا این مدت 
وبهتر  بیشتر  برسدوشماهم  سر 
ببرید،فکر  پی  من  ورفتار  منش  به 
میکنم درشماقدرت تحمل این مدت 

رامی بینم .
بیژن  پیشنهاد  از  اگرچه          
بسیار شاد شده بودم اما برای آنکه 
ظاهرم را حفظ کنم گفتم:باید روی 
پیشنهادشمافکر کنم چراکه باطرح 
پیشنهادتان که ابداً تصورآن رانمی 
ای  نکته  اما  کردم،غافلگیرشدم، 
که  است  این  است   ُمبهم  ازبرایم 
گفته ای دمرا برای همسری شایسته 
اندازه  میدانید ودوستم دارید تاآن 
ازدواج  بامن  اید  شده  حاضر  که 
این  که  است  این  پرسش  کنید، 
چگونه دوست داشتنی است که نمی 
توانیداز شش ماه زمان مورد نظرتان 
بگذریدوهم اکنون که شش ماه مانده 

به چهل سالگی تان ازدواج کنید؟ 
        گفت: خیال نکنید که بابازی الفاظ 
ووعده های دور ودروغ می خواهم 
نقشه  ودرباطن  بدهم  شمارافریب 
طّراحی  را  ای  غیر شرافتمندانه  ی 
به  درست  میکنم  میکنم،خواهش 
سخنانم توجه کنید که اگر درصورت 
جدایی از جهانگیربه دنبال همسری 
قول  بند  وپای  وکلک  ازتوز  دور  به 
وقرار هستید،بگذارید از هم اکنون 
کسی باشم که تعهداتش را به خاطر 
وسرنوشت  ارزنده  ای  مسأله  حتی 
شما  با  دررابطه  که  را  سازوآنچه 
تا  نگذارد،بگذارید  پا  آرزودارد،زیر 
به پیمانی که با خودبسته ام پای بند 
باشم،تااین شش ماه که به عمر آدمی 
زمان درازی نیست ،بگذرد،اگربرای 
یکباراراده ام را سرکوب کنم مطمئن 
پیمان  تکرار  مرتکب  که  باشید 

شکنی ها خواهم شد.
        گفتم ُرک وراست گویی شما مرا 
ووادارم  است  قرارداده  تأثیر  تحت 
درگیر  باآن  که  را  مشکلی  میکند 

تا  بگذارم  درمیان  باشما  هستم 
باتوجه  ازمن  درخواست شما  بدانم 
به آن مشکل چگونه خواهد بود،که 
گیری  درتصمیم  شما  نظر  دانستن 

من اثر قاطع ومؤثرخواهدداشت.
        لبخندی زد وگفت:میدانم می 
خواهیددرباره ی اعتیادتان صحبت 
کنید،که یکی از محبت های جهانگیر 
معتادکردن تان به افیون است،خدا 
لعنتش کند،اما این مشکلی نیست 
هنوز  کرد،شما  حل  نشودآنرا  که 
شما  اعتیاد  اراده  وباکمی  جوانید 
برطرف خواهد شد،من به شما کمک 
نباشید،موفق  کرد،نگران  خواهم 
است.                                                                                                                                              شدنی  کار  خواهیدشد،این 
تعجب  از  این سخنان  باشنیدن     
خشکم زد،نمی دانید چه حالی پیدا 
زیرانداختم  به  را  بودم،سرم  کرده 
به  خواستم  نمی  خجالت  وازفرط 
از  نگاه کنم،تعجب من  او  چهره ی 
این جهت بود که او چگونه به اینهمه 
ازاسرارهر  معموالً  که  های  آگاهی 
یافته  است،دست  وشوهری  زن 
تصور   ! بزرگی  رسوایی  بود،عجب 
من تا به آن روز این بود که ازآنچه 
دردرون خانه ی میگذردکسی آگاه 
وناسزا  نفرین  هرچه  نیست!دردل 
نم  چشما ، م د کر نگیر جها ر نثا د بو

دوباره پرازاشک شد.
به  شمارا  احساس  گفت:          
خوبی درک می کنم،از من خجالت 
نکشید،من با همه ی این دانستنی 
انتخاب  همسری  برای  ،شمارا  ها 
کردم  وبرسر قول وقرارم خواهم بود.
به  بیشتر  ام  گریه  گفتم:          
است  دیگران  نزد  خاطرآبروریزی 
که من تاکنون ازآنهمه رسوایی بی 
خبرمانده بودم،من این رسوایی راچه 

کنم!؟
        گفت: زمانیکه باهم زندگی را 
دوجین  یک  وصاحب  کردیم  آغاز 
ماجراها  این  ی  شدیم،همه  بچه 
فراموش خواهدشد واین خجالت ها 
زمان  رفت،گذشت  خواهد  ازبین 
همه چیزراحل خواهد کرد،مطمئن 
فهم  با  هرانسان  باشید،ضمنًا 
شمارا  داستان  زمانیکه  وشعوری 
پاکدامنی  ازجهت  شما  بشنودبه 
مدت  دراز  دراین  تان  وبردباری 

،سد آفرین خواهد گفت. 
        دراین هنگام ازاینکه گفته بود 
خواهیم  بچه  دوجین  یک  صاحب 
ام  اشک،خنده  ریختن  شد،ضمن 

گرفت!                      

بقیه: ساختمان معجزه
 

نمیخورند. آن گوشت را حرام میدانند.
چطور  بود.  کرده  حیرت  آذردخت 
را  دیگری  هرکدام چیز  که  مردمی 
کنار  باهم  میدانند،  حرام  و  نجس 
بزرگ ترین  پرسش  این  آمده اند. 
و  شد؛  زندگی اش  تمام  سؤال 
زندگی اش.  تمام  درس  بزرگ ترین 
شهر  این  مردم  فهمید  آذردخت 
باهم  که  پیداکرده اند  راه حلّ هایی 
رفیق و یار باشند. در کارها یاور هم 
و  بودن  آدم  مفهوم  فهمید  باشند. 

ایرانی بودن در رأس امور است.
 او این حرف را به مادربزرگش گفت. 
کرد  بغل  را  آذردخت  مرواریدبانو 

او را بویید. گفت: دخترم  بوسید.  و 
هستند.  این طور  ایران  مردم  همۀ 
همه راهی پیدا می کنند که باهم کنار 
بیایند. این درسی است که اهورامزدا 
داده است. درسی است که زردشت 
داده است. درسی است که کوروش 
داده است. درسی است که پیامبر ما 
و پیامبر یهودی ها و پیامبر مسلمان ها 
باهم  و  آمدن  کنار  این  اند.  داده 
زندگی کردن، اصل فرهنگ ماست. 
این رمز اساسی فرهنگ این کشور 
خواستن  را  دیگران  سالمتی  است. 
و زنده باد گفتن به دیگران و زنده باد 
گفتن به غیر عین فرهنگ ماست. ما 
با همزیستی مسالمت آمیز و تساهل 
و تعامل و شعار زنده باد با همۀ جهان 
و  می شویم  دوست  هستیم  دوست 
دوست خواهیم ماند. آذردخت گفت: 
مادربزرگ هرگز این درس را فراموش 

نمی کنم. مادربزرگش او را بوسید.
از  را  گالب  شیشۀ  آذردخت،  فردا   
مادربزرگش گرفت. او به پشت پنجرۀ 
»کنیسه« رفت. او داخل اتاق را نگاه 
کرد. اتاق کوچکی بود. مردان داشتند 
داخل اتاق را گالب پاشان میکردند. 
الیاس پشت پنجره آمد. دو بّچه چهره 
به چهره شدند. یکی در داخل اتاق 
پشت پنجره بود و یکی از توی کوچه. 
فقط در یک لحظه الیاس به آذردخت 
گفت من فردا هم همین موقع به اینجا 
دور  پنجره  پشت  از  الیاس  می آیم. 
از  کلیمی  مردان  بعد  ربع  یک  شد. 
کنیسۀ کوچک بیرون آمدند. کارگر 
مسلمان هم از اتاق )کنیسه( بیرون 

آمد.
آذردخت، شیشۀ گالب را به یکی از 
مردان یهودی داد. گفت: مادربزرگم 
نوۀ  تو  پرسید:  مرد  آن  است.  داده 
آذردخت  هستی؟  ارباب جمشید 
گفت: بله. شمعون و دو بّچۀ دیگر هم 
همراه الیاس بودند. مردی که از همه 
ریشش بلندتر بود. در اتاق را بست. 
یهودی ها  محّلۀ  به طرف  باهم  همه 
خانه  به  آذردخت  شدند.  راهی 
رفت. به عمارت پدربزرگش رفت. از 
پدربزرگش پرسید: این ساختمان دو 
اتاقه وسط کوچه چیست؟ پدربزرگ 
همان را گفت که مادربزرگش گفته 
بود. پدربزرگش گفت: این ساختمان 
معجزه است. ساختمانی که سه دین 
پدربزرگش  هستند.  آن شریک  در 
ساختمان  این  عزیزم  دختر  گفت: 
درسی به تو می دهد که همۀ عمرت 
آن را فراموش نکنی. هر کس به دین 
خود، اّما همه باید باهم زندگی کنیم.

 Medal of Freedom from Pres-
ident Jimmy Carter, Legion 
d’Honneur from the French 
President, Kennedy Centre 
Honours, National Medal of 
Arts from President Bush. A 
prestigious place was reserved 
on the Hollywood Walk of 
Fame for his name which was 
also engraved at the Chinese 
National Theatre.
He was recipient of numer-
ous titles and honours from 
different countries around the 
globe. He was chosen best of 
actor of the year, was awarded 
Oscars, Presidential Medal of 
Freedom from President Jim-
my Carter, Legion d’Honneur 
from the French President, 
Kennedy Centre Honours, 
National Medal of Arts from 
President Bush. A prestigious 
place was reserved on the 
Hollywood Walk of Fame for 
his name which was also en-
graved at the Chinese National 
Theatre.
To most people Kirk Doug-
las is known as a legend of 
the cinema. But he was also 
a noble thinker, a renowned 
philanthrope and a prolific 
writer who published twenty 
odd successful books includ-
ing:

Kirk was also known and ad-
mired for his sense of humour 
and his words of wisdom, 
many of which have found 
their way into the collective 
memory. Here are a few ex-
amples to remember:
“The learning process contin-
ues until the day you die.” 
“If you want to know about a 
man, you can find out an awful 
lot by looking at who he mar-
ried” 
“Love has more depth as you 
get older.”
“”All children are natural ac-
tors, and I’m still a kid. If you 
grow up completely, you can 
never be an actor.”
“If I thought a man had nev-
er committed a sin in his life, 
I don’t think I’d want to talk 
with him. A man with flaws is 
more interesting.”
“No matter how bad things 
are, they can always be worse. 
So, what if my stroke left me 
with a speech impediment? 
Moses had one, and he did al-
right.”
“In order to achieve anything, 
you must be brave enough to 
fail.” 
“When you reach 95 after you 
get over your surprise, you 
start looking back.”
“Being seventy has its advan-
tages. I was outspoken before, 
but now what have I got to 
keep quiet about?”

                                                               
***

His blessed memory will al-
ways be green and his works, 
his words, his achievements 
and his great movies, but 
above all his charming per-
sonality, will be remembered 
throughout the time.

 

 Kirk Douglas with The Maestro, Zubin Mehta, March 2011

Bellow: Some of Kirk Douglas›s books
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According to the manuscript 
attributed to Khayyam,the 
Noe Rooz celebration 
from the reign of Kay-
Khosroe until the fall of the 
Sassanian Dynasty during 
the reign of Yazdgird III 
was as follows:
"On the first day of NoeRooz, 
the chief Zoroastrian 
cleric (Moobed), who 
was the people's first 
representative,had an 
audience with the king. 
He was known as Moobed 
Moobedan. He used to offer
a goblet of gold filled with 
wine, a precious ring, a 
pouch of royal coins, a 
bunch of barley sprouts, a 
sword, a bow and arrow, a 
pen with its inkpot, a horse, 
a falcon and a handsome 
page.
"First he would recite a 

worshiping text to God,
and then praise God and 
the king in the Middle 
Persian language. After 
the Moobed's recite, the 
dignitaries would attend 
to celebrate and present 
their New Year's gifts to 
the king with respect and 
modesty"

Khayyam recorded the 
Moobed's recital as follows:

O! King, feel free in 
choosing God and the 
religion of the Kings; 
Soroosh[Gabriel] will 
bring you knowledge and 
insight for your work;
We wish you a long life 
with laudable manner and 
amiable attitude; be happy 
on the gold throne;
drink joyously in 
jamsheed's cup; keep your 
ancestors' tradition in 
doing good,and thebeatific 
deed, remain
magna-nimous. 
Exercise and execute 
justice. Stay ever young  
and healthy.May your 
steed swiftly take you to 
victory and your sword 
be effective against your 
enemy. While hunting, 
remain as keen as a falcon. 
Be courageous 
on your throne and bear 
the prosperity of your 
country in mind. May you 
hold dear the artisans and 
wise  people,May you live 
long and may our country 
thrive and flourish in  
dignity.

" At the end of his recite, the 
Moobed would taste the 
wine first and then hand a 

of  all, ...besides it has both 
nutritional and medicinal 
uses...
Sword: " A sword is the 
protector of the land and 
gurdian of the nation..
Bow and Arrow: " Bows and 
arrows are useful weaponry if 
used appropriately...
Pen:" Learned people say 
that the pen is the manager of 
the country and ambassador 
of the heart, and words 
without a pen  are like a soul 
without a body; once words 
are recorded they will gain a 
body and remain forever"...
Horse:" It is said that the 
horse is the most handdome 
quadruped and is the king of   
all grazing animals.It is also 
said that  the angel in charge 
of pulling the chariot of the 
sun  looks like a horse"
Falcon:" Falcons are a 
king's best companion in 
the hunting fields.Kings 
like falcons and their sight 
gives them pleasure.Some 
characteristics are shared 
between falcons and kings 
such as magnanimity, 
delicacy,tenderness,and 
neatness..."
Wine:About wine, Khayyam  
wrote," Medical scientists 
such as Galen, Socrates , 
Hippocrates,Razes, and 

gold goblet of wine along 
with a bouquet of young 
barley shoots to the king. 
The tradition was that the 
king would hold the goblet 
in one hand and the bouquet 
in another,while the 
Moobed placed the pouch 
of money before the throne.

"  In the manner they believed 
that seeing good and rich 
things on the first day of the 
year would bring bounty, 
prosperity and happiness to 
the king and the country all 
through the New Year"

There was meaning behind 
each object that was 
presented to the king as 
Khayyam explains:
Gold:" Gold is the monarch 
of the precious melting 
metals and a proper 
adornment for Kings...
Ring:" A ring is 
an appropriate 
adornment,quite suitable 
for fingers...
Young Barley Shoots: 
Khayyam wrot that,"Iranian  
kings considered it 
auspicious if  they glimpsed 
at young barley shoots on the 
first day of  the year,because 
they thought of barley as 
the most beneficent-crop 

NOE ROOZNOE ROOZ
CEREMONY  IN CEREMONY  IN 

THE SASSANIAN THE SASSANIAN 
COURT COURT 

 BY :DR.MAHVASH  AMIR MOKRI BY :DR.MAHVASH  AMIR MOKRI

NoeRooz...
Avicenna have advocated 
that wine is  beneficial for 
humans, specially if it is 
extracted from grapes; it is 
better and crystal clear; it 
removes melancholy; brings 
delight, causes weight gain; 
smoothes skin and makes it 
glow;elevates the degree of 
understanding and  mwmory; 
brings generosity to a stingy 
person; and bravery to a 
coward"
Pleasant Visage:" Wise 
people think of beauty as a 
blessing, so, they say that a 
glance on a beautiful face       
is auspicious. Since beauty is 
a gift from God, it brings joy 
to its beholders.

                    KIRK DOUGLAS : THE ICON OF THE 
                 GOLDEN AGE OF CINEMA

                              A HUMBLE  HERO OF HOLLYWOOD 
 It's a sad day when you lose 
such an important person 
in the film industry. We as 
individuals can't help but 
look up to actors, directors, 
writers and singers in the 
entertainment industry. We 
see a bit of ourselves in the 
people we see on screen and 
we want to achieve some of 
their success, so it cuts deep 
when those people we look up 
to pass away.”
Kirk Douglas was not only 
one of the greatest actors of 
all times admired by millions 
throughout his seven decades 
of successful career, he was a 
loving husband to Anne, his 
loyal wife for 64 years and a 
great father to Michael, other 
children and grand children 

in short a man of great heart. 

On the sad day of Februray 6th. 
2020 when Kirk passed away 
at the age of 103, his loving 
son Michael Douglas, himself 
a renowned star of Hollywood 
tweeted: 
“[He]To the world, was a 
legend, an actor from the golden 
age of movies who lived well into 
his golden years, a humanitarian 
whose commitment to justice and 
the causes he believed in set a 
standard  for all of us to aspire to.»
 
Kirk Douglas was born “Issur 
Danielovitch” in Amesterdam,
New York. His  parents  were
immigrant from  Chavusy,
Mogilev Region, in the  Russian 
Empire (present-dayBelarus).
 He changed his name to Kirk
Douglas before entering the 
United States Navy during World 
War II. 
He, his parents and six sisters 
went through great hardship and 
poverty in the early years and 
lived in the poorest sections of 
the town. He became intimately 
familiar with the miseries of 
the poor and throughout his life 
did all he could to relieve their 
pains. He always remained the 
same humble man, generous in 
heart and noble in mind, a true 
philanthropist, as his mother 
was:
˝My mother, we were a very poor 
family. When I was a kid, we 
would be in our little room, and 
there would be a knock on the 
door almost every night with a 
hobo begging for food. Even

 though we didn›t even have 
enough to eat, my mother 
always found something to 
give them˝ — Kirk Douglas
He played in 90 great mov-
ies that have entered into 
the annals of Hollywood 
and left a marked im-
pact on the cinematic art. 
Amongst his most success-
ful films one can mention 
in  Champion (1949), which 
brought him his first nomina-
tion for the Academy Award 
for Best Actor. His other
 early films include Young 
Man with a Horn (1950), 
playing opposite Lau-
ren Bacall and Doris 
Day, Ace in the Hole op-
posite Jan Sterling (1951),
 and Detective Story (1951), 
for which he received a Gold-
en Globe nomination as Best 
Actor in a Drama. He received 
a second Oscar nomination 
for his dramatic role in The 
Bad and the Beautiful (1952), 
opposite  Lana Turner,
and his third nomination for

H.E.Zahedi and Kirk Douglas, his wife Anne, at Iranian 
Embassy to D.C.on a NoeRooz receptions in March 1975

portraying Vincent van Gogh
 in Lust for Life (1956), a true 
masterpiece that brought him 
a second Golden Globe nomi-
nation.In 1955, he established 
Bryna Productions, which 
began producing films as var-
ied as Paths of Glory (1957) 
and Spartacus (1960). Kirk 
Douglas had won all possible 
trophies including an Hon-
orary Oscar after retirement. 
Kirk, Anne and their children 
were famed for friendship 
and loyalty. Whenever they 
came to Switzerland after the 
revolution, they went to see 
Ardeshir Zahedi. Kirk con-
tinued his correspondence till 
the last days of his life and 
Michael their son keeps in
 touch with the Ambassador. 
One of their mutual long -time
 friends was Zubin Mehta.
He was recipient of numer-
ous titles and honours from 
different countries around the 
globe. He was chosen best of 
actor of the year, was award-
ed Oscars, Presidential
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BOOK REVIEW :

DUTY AND
 LOYALTY

2ND FEB.2020  NATHAN CULLEN,
    AUSTRALIA
Dear Mr.Zahedi;,

I have just finished  reading  Duty and Loyalty: The Polit-
ical Life of General Zahedi;(English  edition), which was 
recently released. I thought you may be interested to read my 
thoughts on it.
“ It is the story of a humble man, who displayed comassion 
and patriotic values and made a great contribution to the  
foundation of modern Iran.This was  demonstrated through 
the military, political and government positions he held such 
as  senator, Prime Minister,Cabinet Minister,Chief of police 
and later on as  a Diplomat. It also gives a good  under-
standing of leadership and how to lead.
To elaborate further he improved  foreign relations with  
Moscow and London, helped to get the parliment function-
ing again with the dissolution of the  Senate.He was  a vi-
sionary and this is shown through the development of social 
housing,establishment of the Spah Bank, the establishment 
of the Faculty of petroleum and the planning of the city of 
Rasht.
To conclude it is a valuable addition to Iranian history and 
for future generations.”

With my warmest wishes
Nathan

Mr. Mehdi Zahedi - HE.Zahedi - LL.EE. La Comtesse Ursula de Walterskirchen 
- LL.AA.SS. Le Prince Alexandre Lubomirski

Mr. Sébastien Brack - Maitre Kourosh Zahedi - AZ - Mrs Linda 
Gabrielian - Mr. Mehdi Zahedi - H.E. Julio Simon Castaños - 
Mr. Reza Pourchani

AZ - Comtesse Gerardo Farini de Orléans Borbõn - Mrs. Isabella Pedrazzini Mrs. de Buys Roessingh - AZ - LL.EE. Le Comte Martin de 
Walterskirchen - LL.EE. La Comtesse Ursula de Walterskirchen

Top,First row: Mrs Bengü Saygili - Mrs. Maha Tabet Bourehla - HE.amb.Zahedi - 
S.A.R. la Princesse Léa de Belgique - Prof. Abbas Milani
(second raw) Mrs Laetitia Roch - H.E. Edward T. Mc Mullen - Dr. John Cockett - 
Mr Renaud Bichara - H.E. Ilhan Saygili - Mrs. Claudia Schlup

H.E. Mrs Rola Noureddine - HE.Zahedi

NOE ROOZ , IRANIAN NEW YEAR 1399 
IS COMMING:

IRANIAN NEW YEAR STARTS IN 
TEHRAN ON FRIDAY MARCH 20TH 2020 
AT 7:19:37 AM

OR  IN  NEW YORK : THURSDAY, MARCH 
19TH 2020,  AT11:49:37 PM 

OR IN SWITZERLAND
FRIDAY, MARCH 20TH 2020, AT 4:49:37 AM
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HAFT SEEN 
TABLE
BY: SUSAN SHIRZAD

The Haft seen is the central ornamental display in the 
Persian New Year celebration, Noe Rooz.
Marking the vernal equinox(around March 21) and cele-
brated over  a span of twelve days, Noe Rooz emphasizes 
birth and growth connected with  the arrival of Spring 
together with  good luck for  the year ahead.
Literally meaning «Seven S›s», the Haft Seen tradition-
ally includes seven items,from a choice of eight,  that 
begin with the Persian letter seen and each carry as 
happy promise:
Sabzeh, wheat,barley,lentil or mung bean sprouts, for 
abundance and fruitfulness.
 Samanu, aslightlysweet paste made from germinated 
wheat,for power.
Senjed, the dried fruit of the Persian olive or lotus tree(E-
laeagnus angustifolia),for love and affection.
Seer, garlic, for health.
Seeb, an apple, for beauty.
Somaaq,Sumac, atangy,lemony spice of dark crimson 
color,for the spice of life.
Serkeh,vinegar, for purification.
These are complemented with other auspicioussymbols 
such as: the fragrant hyacinth flower; a holy book,or 
a collection of sonnets from Hafwz or Ferdowsi's 
Book of Kings;goldfish in a glass bowl; a mirror; 
candles;gold coins;decorated eggs; a bowl of rose 
water;traditional sweets;etc., all arranged on  a table 
or, more traditionally, on a cloth on the floor,to express 
good taste and attract good fortune for the new year.

While some  of these items are easier to attribute a 
symbolism of fertility, abundance,health, etc.than  
others,there is no general agreement about the exact 
meaning attached to them: for instance,according to 
some, garlic stands for disinfection,while others say is 
represents stimulation, yet others cite contentment. 

HAPPY NEW YEAR TO ALL OUR  READERS    WHO   CELEBRATE 
NOE ROOZ
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were accompanied and taken to 
the pilgrimage of Lourdes,  the 
small market town lying in 
the foothills of the Pyrenees 
to visit the  Sanctuary of 
Our Lady of Lourdes which 
has become one of the 
world’s most important sites 
of pilgrimage and religious 

tourism. A group of young 
handicaps were accompanied 
to participate in the 36th. 
International Camp of the 
Ordre of Malte in Germany. In 
2019, the Order also organised 
the fifth Swiss Camp for the 
handicappers in Lebanon.

Mrs. Linda Gabrielian- S.A.R. la 
Princesse Léa de Belgique, with 
HE.Zahedi

S.A.R. la Princesse Léa de Belgique 
, Mr. Mehdi Zahedi,H.E. Edward T. 
Mc Mullen with HE.Zahedi

H.E. & Mrs JEan-PHiliPPE TissièrE - H.E. & Mrs luis Maria KrEcKlEr 
- HE.zaHEdi - H.E. Edward T. Mc MullEn - H.E. & Mrs. Julio siMon 
casTaños - Mr. MaxiME MiTTErrand - dr. ViolETTE Parzin GribinsK

HE.Mr.zaHEdi - H.E. Mrs rola nourEddinE from  left: Dr. Ali Reza Garachemani - HE.amb.Zahedi - Maitre 
Laurence Turner - Mr. Turner

Top from left:Guest Officer Italian R. Vargaus,HE.Zahedi and  G.Scaravelli
bellow: Devoted team of young girls

Bellow: HE.Zahedi and LL.EE. Le Comte Martin de Walterskirchen

Top:Mrs. Maha Tabet Bourehla - HE.Zahedi - H.E. Mourad Bourehla
Bellow H.E. Julio Simon Castañoswith HE.Ardeshir Zahedi

front: H.E.Zahedi - Baron Mariofilippo Brambilla di Carpiano - Ms Petra Jarach 
Back: H.E. Jean-Pierre Vettovaglia - Prof. Abbas Milani - Mr. Mehdi Zahedi
Bellow:Dr. John Cockett - HE.Zahedi - Ms. Chantelle Cockette

H.E. Edward T. Mc Mullen -HE.Zahedi Maitre & Mr. Turner -  Mrs. Marie-France Smith - Mr. Hector Smith with HE.Zahedi Mrs & Dr Ali Reza Garachemani

Fra' Guy-Michel Lamy
 addressing the Guests

LL.EE. Le Comte Martin de 
Walterskirchen

Commandant Alexandre 
Sacerdoti

Baronne Gennaro di Giacomo di 
Giampaolo with HE.Zahedi
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grow in size and importance.

Throughout the four decades 
of existence, SHOMS has 
diversified its activities and 
the range of its humanitarian 
engagements; it has saved 
hundreds from misery, 
poverty, disease and distress. 

Apart from traditional medical 
services to the people in need, 
the volunteers accompany 
the patients, their families 
and especially those with 
physical handicaps. Today 
the association has some 
800 active volunteers aged 
between 12 and 80. Some 500 
loyal associates contribute to 
the activities and regularly 
attend the annual charity Ball. 
They are the ones whose 
generous contributions finance 
the humanitarian services of 
the order.  

 The twelve regional sections of 
the Order in Switzerland have 
come to support the deprived, 
the homeless and provided 
them with shelter, medicine 
and even financial aid. Last 
year 64 sickly people were 
accompanied and taken to the 
pilgrimage of Lourdes,  the 
small market town lying in 
the foothills of the Pyrenees 
to visit the  Sanctuary of 
Our Lady of Lourdes which 
has become one of the 
world’s most important sites 
of pilgrimage and religious 
tourism. 

A group of young handicaps 
were accompanied to 
participate in the 36th. 
International Camp of the 
Ordre of Malte in Germany. In 
2019, the Order also organised 
the fifth Swiss Camp for the 
handicappers in Lebanon.

Above: Mrs. Claudia von Arx 
- AZ - Mr. David von Arx - 

Mr. Konrad von Arx

Prof. KEn wHiTE - ll.EE. lE 
coMTE & la coMTEssE MarTin dE 
walTErsKircHEn - ll.aa.ss. lE 
PrincE ET la PrincEssE alExandrE 
luboMirsKi -(forEGround) az - 
coMMandanT alExandrE sacErdoTi

H.E. JEan-PiErrE VETToVaGlia - az

fronT:HE zaHEdi, 
2nd row:Mr. sébasTiEn bracK 

Mrs anniKa bracK

EHind HE.zaHEdi arE: 
H.E. ilHan sayGili , Mrs bEnGü SayGili

front row:HE.Zahedi  2nd row: Mr. 
Martin Garbani - Mrs. Anne-Marie 
Garbani, Mrs. Beatrice bauMann 

1st row:HEZahedi,
2nd row,from left: Prof. Ken White, 
Mrs. Cyndi White , Mrs. Amanda
Monson , Mr.Brandon Monson 

from left:dr. ali rEza GaracHEMani - az - Prof- abbas Milani

front row: HE.Zahedi, Dr. Fiona de Kalbermatten, 2nd row from left:Mrs. 
Laetitia Roch - Mr. Jean-Claude Roch, Dr. Yves de Kalbermatten , Mrs 
Thérèse Roch

Honorable Jean-Sébastien Robine, - Mrs. Yolanda Nava Puig - 
HE.A.Zahedi - Dr Bijan Ghavami - Mrs. Christine Zahedi - Mr. Mehdi 
Zahedi

from left:Mrs. Laetitia Roch , 
HE.Zahedi, Mrs. Claudia Schlup

Left: After the ceremony, 
some of the guests 
enjoyed dancing and 
made happy memories 
from this night.
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Ambassador Zahedi was 
visibly moved and stood up 
and bowed in gratitude.

The commander of the Service 
Hospitaller of the Swiss Order 
of Malta, Mr Alexandre 
Sacerdoti also warmly 
welcomed the participants and 
praised Ambassador Ardeshir 
Zahedi for his unswerving 
loyalty and legendary 
generosity. He said:

“I welcome our guest of 
honour. We are particularly 
grateful to our sponsors. 
Without their generosity, we 
could not have survived or 
achieved what we have done. 

Though our president has 
already expressed our 
gratitude to His Excellency 
Ardeshir Zahedi, it is my 
personal duty and pleasure to 
say how much we appreciate 
our dear friend’s loyalty and 
unfailing support for the 
Service Hospitaller de the 
Ordre of Malte Switzerland 
and our charity Ball. 

I should add that thanks to 
Ambassador Zahedi, we have 
many well-known diplomats 
in Switzerland amongst us 
tonight. 

Facing the fragile conditions 
of people who suffer, SHOMS 
and its 800 active members, 
rather than simply lamenting 
or witnessing the situation, 
have chosen to actively 
provide services and supports 
to those in poverty, suffering 
from illness and in need of 
help. Thank you for being 
by our side, helping us and 
sharing our philosophy:  It is 
more blessed to give than to 
receive…” 

    
 *****

The whole night and 
throughout the ceremony, 
Ambassador Zahedi was at 
the centre of all attention. At 
the end, as he was leaving the 
reception hall and seeing off 
his guests, one could notice 
that youth had crept back into 
his heart. He told his friends 
“I was deeply touched and 
shall cherish the memories of 
this great night, not because 
I was personally acclaimed 
but because every moment 
and every word spoken led to 
glorification of the name of 
Iran and respect for my great 
and beloved country.”  
 ******

The idea of foundation of  the

knights of the Order of 
Malta goes back to particular 
moments in the European 
history. It starts with the first 
Crusades and the efforts of 
Pope Urban II to estblish the 
supremacy of the Chrisitan 
power. Originally it was 
to look after the Chritian 
soldiers wounded in the holy 
expeditions. It also lodged and 
nourished pilgrims of the holy 
land.

Later, the Order of Saint John 
was created in the early 12th.
Century primarily to care for the

 sick, hence the institution 
of Hospital and Hopitalier 
hosting the poor and the 
sick. The motto of the order 
from the start and some 900 
years ago has remained « 
Tuitio Fidei et Obsequium 
Pauperum », that is defence 
of faith and caring of the 
poor. In recent centuries it 
has offered the humanitarian 
services to people of every 
faith and denomination and is 
no more restricted to Catholic 
or Christian community. In 
fact, in the past decade the 
foundation has become more 
and more involved in charity 
work in the war-stricken 
countries of the Middle East.

The Order has also devoted 
particular attention to the 
sufferings of women and their 
conditions in the crisis areas. 

To-day, the Order of Malta 
is active in 120 different 
countries; it is basically 
implicated in medical, social 
and humanitarian assistance.

In Switzerland, this service 
was created forty-six years 
ago, in 1974, to help the 
poor and the deprived. The 
annual Charity Ball, now an 
established tradition, started in 
1982.

Several volunteers, members 
of the Order of Malta and 
the Community of Saint John 
laid the foundation of the 
association which continues to 

front row: H.E. Ardeshir Zahedi,IL EE.Le comte Martin de 
Wallterskirchen, 2nd row: Prof. Ken White - Mr. Brandon , 
Monson -

fronT row: az - ll.EE. la coMTEssE ursula dE walTErsKircHEn - ll.EE. 
lE coMTE MarTin dE walTErsKircHEn - ll.aa.ss. lE PrincE alExandrE 
luboMirsKi,2nd row: Prof. KEn wHiTE

H.E.azahedi ,ll.aa.ss. lE PrincE alExandrE luboMirsKi
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The first week of every 
February, the romantic and 
historical city of Bern, the 
capital of Switzerland, is the 
host of a glamourous ball 
organised by of the Service 
Hospitaller of the Swiss Order 
of Malta (SHOMS). Other 
cities also have their charity 
balls on different dates.

The 39th. Edition of this 
traditional ball was held on 
Saturday, February the first 
2020 in the prestigious Hôtel 
Bellevue Palace that has 
been hosting great national 
events for decades. Some 
five hundred personalities 
from different walks of life: 
ambassadors, diplomats, 

statesmen, managers of 
banks and directors of major 
companies, writers, artists, 
lawyers, physicians and 
distinguished members of the 
community were present with 
their wives. They all wore 
their impressive costumes for 
the occasion: tuxedos with 
colourful decorations for men 
and long robes for the ladies.

This year’s Ball of beneficence 
was particularly marked by 
the warm reception that was 
reserved for Ambassador 
Zahedi and his distinguished 
guests.

  His Excellency Martin von 
Walterskirchen, President of 

the Swiss Association of the 
Order of Malta opened the ball 
by welcoming the participants 
and particularly Ambassador 
Zahedi as the guest of Honour. 
He added that the “Success of 
this year’s ball as well as those 
of the recent years has been 
largely due to the support 
and generous contributions of 
Ardeshir Zahedi. Tonight, we 
have several diplomats and 
distinguished ambassadors 
amongst us who are here 
because of Mr. Zahedi and at 
his personal invitation.”

At the central table 
Ambassador Zahedi, with his 
elegant frack bedecked with 
decorations from 86 different 

countries that he had received 
during his years of diplomatic 
services including the highest 
decoration of the Order of 
Malta, THE GRAND CROSS 
Pro Merito Melitensi that was 
added to the collection in 
2016 in recognition of a life-
long devotion to charity and 
humanitarian causes.

Ambassador Zahedi was 
flanked by Her Royal 
Highness, Princess Lea 
Wolman of Belgium, 
ambassadors of Turkey, 
Tunisia,Lebanon, and the 
United States at the high table.

When The audience rose in a 
standing ovation to honour him

The 39th. Edition of the Ball of 
Malta

(1) Mrs Marie-France Smith ; (2) Mrs J.S. Castaños; (3) Mrs L.M. Kreckler ; (4)H.E. Mrs Rola Noureddine ; (5)Mrs Bengü Saygili; (6)H.E. Ardeshir 
Zahedi; (7) Mrs. Kerttu Mirjami Okkonen; (8) Prof Mrs Früh Epstein; (9) Mrs A.R. Garachemani; (10)Dr Mrs Yves (Fiona) de  Kalbermatten;
 (11) S.A.R. Princesse Léa de Belgique ; (12) Mrs J-P. Tissière; (13) Mrs Amanda Monson; (14) Mrs Linda Gabrielian ; (15) Commandant Alexandre 
Sacerdoti ; (16) H.E. Jean- Philippe Tissières; (17)H.E. Luis Maria Kreckler ; (18) H.E. Jean-Pierre Vettovaglia ; (19) H.E. Edward T. Mc Mullen ;
 (20) H.E. Julio Simon Castaños ; (21) Mrs Anne-Marie Garbani ; (22) Mr Martin Garbani; (23) Mrs M. Baumann; (24) Mrs Claudia von Arx; (25) 
Prof. Abbas  Milani ; (26) Mr Konrad von Arx; (27) Prof. Daniel Epstein; (28) Mrs Cyndi White; (29) Dr Ali Reza Garachemani; (30) Mrs Christine 
Zahedi; (31) Mr Mehdi Zahedi; (32) Dr Bijan Ghavami; (33) Mr Hector Smith; (34)honor. S.E. Jean-Sébastien Robine; (35) Mme Yolanda Navas Puig; 
(36) Mrs Sébastien (Annika) Brack; (37) Mr Sébastien Brack; (38) Mme Isabelle Sacerdoti ; 39) Mr Reza Pourchani; (41) Mr. Brandon P. Monson; 
(42) Ms Chantelle Cockett; (43) Dr John Cockett; (44) H.E. Ilhan Saygili ; (45)Mr Marc Baumann; (46) Dr Yves de Kalbermatten; (47) Mrs Claudia 
Schlup; (48) Mr David von Arx; (49) Mr Jean-Claude Roch;(50) Dr Violette Parzin Gribinski; (51) Mr Maxime Mitterrand; (52) Mrs Thérèse Roch; 
(53) Mrs Laetitia Roch; (54) Prof. Kenneth White; (55) Mrs Rahel Zahedi (56) Dr Kourosh Zahedi
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from left:Mrs. Laetitia Roch ,and Mrs. Claudia Schlup  with His Excellency amb. Zahedi in The 39th. Edition of 
the Ball of Malta,In Bern,Switzerland on Feb 1st,2020 ( see page2-8  English section)


